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Partnership for Good Governance
Գործընկեր�թյ�ն հան�ն լավ կառավարման

Աջակց�թյ�ն դատական բարեփոխ�մների իրականացմանը`
Հայաստան�մ դատական իշխան�թյան անկախ�թյան և 

արհեստավարժ�թյան ամրապնդ�մը

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական 
գործերով 2019 թվականի որոշումների ընտրանու տպագրությունն իրականացվել է 
Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի կողմից Գործընկերություն հանուն լավ 
կառավարման (ԳԼԿ II) ծրագրային ձևաչափի շրջանակներում համաֆինանսավորվող 
«Աջակցություն դատական բարեփոխումների իրականացմանը` Հայաստանում դատական 
իշխանության անկախության և արհեստավարժության ամրապնդումը» ծրագրի 
ֆինանսական աջակցությամբ: Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի 
քաղաքացիական և վարչական գործերով 2019 թվականի որոշումների ընտրանիում 
ներկայացված տեսակետները որևէ կերպ չեն արտահայտում կողմերի պաշտոնական 
տեսակետները:
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Եվ րո պա կան դա տա վոր նե րի խորհր դատ վա կան խորհր դի (այ սու հետ նաև՝ Ե ԴԽԽ) 
«Ար դա րա դա տու թյան և հա սա րա կու թյան մա սին» 2005 թվա կա նի թիվ 7 կար ծի քի շր ջա-
նակ նե րում Ե ԴԽԽ-ն, քն նար կե լով դա տա րան նե րի դե րը ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու-
թյու նում, ար ձա նագ րել է, որ «Ար դա րա դա տու թյու նը ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան 
ա ռանց քային բա ղադ րիչն է: Ար դա րա դա տու թյան մի ջո ցով փորձ է ար վում լու ծե լու կող մե րի 
միջև ծա գած վե ճե րը, ի սկ ար դա րա դա տու թյան ար դյուն քում կա յաց րած ո րո շումն ե րի մի ջո-
ցով՝ ի րա կա նաց նե լու թե՛ « կար գա վո րիչ» և թե՛ «կր թա կան» գոր ծա ռույթ` քա ղա քա ցի նե րին 
ո ւղ ղոր դե լով, տրա մադ րե լով տե ղե կու թյուն ներ և նրանց մեջ ձևա վո րե լով հա մոզ վա ծու թյուն 
օ րեն քի և դրա գործ նա կան կի րառ ման հար ցում»:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր սահ մա նադ րա կան գոր ծա ռույթ նե րի շր ջա նակ նե րում դա-
տա կան ակ տերն օ րեն քով սահ ման ված լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում վե րա նայե լու 
մի ջո ցով ա պա հո վում է օ րենք նե րի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի-
րա ռու թյու նը և վե րաց նում է մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմն ա րար խախ-
տումն ե րը: Ար դյուն քում վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի քն նու թյան և լուծ ման կա պակ ցու թյամբ կա յաց-
վում են ո րո շումն եր, ո րոնք ոչ մի այն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն տվյալ գոր ծով ի րա վա կան 
վե ճի լուծ ման, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա-
նու թյան ա ռու մով, այլև այդ ո րո շումն ե րում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն երն 
ու ղե նի շային նշա նա կու թյուն ու նեն նույ նան ման փաս տե րով այլ գոր ծե րով ար դա րա դա-
տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս: Այ սինքն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր ա ռանձ նա հա տուկ գոր ծու-
նե ու թյամբ ա պա հո վում է կան խա տե սե լի ար դա րա դա տու թյան գոր ծըն թա ցը, նպաս տում է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան նա խա դե պային մշա կույ թի կա յաց մա նը և զար գաց մա նը, 
ի նչ պես նաև իր նա խա դե պային ո րո շումն ե րով խթա նում է հան րու թյան ի րա վա կան գի տակ-
ցու թյան աս տի ճա նի բարձ րաց մա նը:

 Վե րո շա րադ րյա լը վկա յում է այն մա սին, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շումն ե րի թե՛ 
« կար գա վո րիչ» և թե՛ «կր թա կան» գոր ծա ռույ թը հնա րա վոր է ա պա հո վել մի այն հան րու թյան 
լայն շր ջա նակ նե րին ի րա զե կե լու պայ ման նե րում: Հետ ևա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա-
խա դե պային ո րո շումն ե րի հա սա նե լի ու թյունն ու մատ չե լի ու թյունն ու նի տե սա կան և գործ-
նա կան կար ևոր նշա նա կու թյուն, քա նի որ այն նպաս տում է ի րա վա գի տակ ցու թյան զար-
գաց մա նը, ի րա վա կի րառ հան րու թյան գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան և դա տա կան 
իշ խա նու թյան նկատ մամբ հան րային վս տա հու թյան բարձ րաց մա նը՝ ա պա հո վե լով ի րա վա-
կան ո րո շա կի ու թյու նը և ար դա րա դա տու թյան կան խա տե սե լի ու թյու նը: Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան գոր ծե րով ո րո շումն ե րի ը նտ րա նու շա րու նա կա կան դար-
ձած հրա տա րա կու մը նպա տակ է հե տապն դում ա ռա վել ա պա հո վել Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
նա խա դե պային ո րո շումն ե րի, ի նչ պես նաև դա տա րա նի գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ տե ղե-
կատ վու թյան հա սա նե լի ու թյու նը հա սա րա կու թյան լայն զանգ ված նե րին՝ այդ կերպ ա պա հո-
վե լով նաև Եվ րո պա կան դա տա վոր նե րի խորհր դատ վա կան խորհր դի 2005 թվա կա նի թիվ 7 
կար ծի քում մատ նանշ ված նպա տակ նե րի ի րա գոր ծու մը։ 

2020 թվա կա նի մար տահ րա վեր նե րի՝ հա մա վա րա կի և պա տե րազ մի պայ ման նե րում 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան խոնջ կա տա րել է իր սահ մա նադ րա կան ա ռա քե լու թյու նը՝ ա պա-
հո վե լով օ րենք նե րի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյու նը և վե-
րաց նե լով մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմն ա րար խախ տումն ե րը: Չնա յած 
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առ կա դժ վա րու թյուն նե րին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը շա րու նա կել է ի րա կա նաց նել ոչ մի այն 
իր ար դա րա դա տա կան գոր ծա ռույթ նե րը, այլ նաև ար դյու նա վետ կեր պով ի րա կա նաց րել է 
ա վան դույթ դար ձած այլ գոր ծո ղու թյուն նե րը։ Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի աշ-
խա տա կազ մը 2020 թվա կա նի ըն թաց քում զբաղ վել է Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա-
կան և վար չա կան պա լա տի 2019 թվա կա նի ո րո շումն ե րի ը նտ րա նու կազմ ման և հրա պա-
րակ ման աշ խա տանք նե րով։ Ի հար կե, 2020 թվա կա նի դժ վա րու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն 
չտ վե ցին, որ պես զի ը նտ րա նին լույս տես նի ա վե լի վաղ, այ դու հան դերձ, Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը շա րու նա կում է տա րի ներ շա րու նակ ձգ վող ա վան դույ թը և հան րու թյան դա տին է ներ-
կա յաց նում ար դեն ի րա վա բա նա կան հա մայն քի կող մից սպա սե լի դար ձած հեր թա կան հա-
տո րյա կը։  

2019 թվա կա նի ո րո շումն ե րի ը նտ րա նում ներ կա յաց ված են Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա-
ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի՝ 2019 թվա կա նի ըն թաց քում կա յաց ված քա ղա քա ցի ա-
կան, վար չա կան և սնան կու թյան գոր ծե րով ար ժե քա վոր ո րո շումն ե րը և հա տուկ կար ծիք նե րը 
(ը նդ ո րում, ի նչ պես եզ րա փա կիչ, այն պես էլ մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման 
ար դյուն քում կա յաց ված)։ Ո րո շումն ե րը ներ կա յաց վում են հա մա կարգ ված ե ղա նա կով՝ ը ստ 
հա մա պա տաս խան ո րոշ ման հիմ քում ըն կած վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան, ի նչն ի րա վա-
բա նա կան հա մայն քի հա մար ա ռա վել դյու րին է դարձ նում ո րո շումն ե րի ո րոն ման գոր ծըն թա-
ցը։ Ը նտ րա նին ու նի նաև ո րո շումն ե րի հա մա ռո տագր ման բա ժին, ո րի շնոր հիվ ըն թեր ցո ղը 
կա րո ղա նում է հա մա ռոտ պատ կե րա ցում կազ մել, թե ո րո շումն ի նչ ի րա վա կան հար ցի է վե-
րա բե րել, և Վճ ռա բեկ դա տա րանն ի նչ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն է կա տա րել։ Ի հար կե Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի ցան կա ցած ո րոշ ման պետք է ծա նո թա նալ ամ բող ջու թյամբ՝ վի ճե լի ի րա-
վա հա րա բե րու թյան և տվյալ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը և ը ստ այդմ՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի դիր քո րո շու մը լի ար ժեք հաս կա նա լու հա մար, սա կայն հա մա ռո տագ րումն երն 
օգ նում են, որ պես զի կոնկ րետ կա րիքն ա ռա ջա նա լու պա հին ան ձն ա ռա վել հեշ տու թյամբ 
կա րո ղա նա գտ նել ի րեն ան հրա ժեշտ ո րո շու մը։

 Հու սով եմ, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի ո րո-
շումն ե րի հեր թա կան՝ թվով տաս նե րե քե րորդ ը նտ րա նին դար ձյալ կդառ նա ի րա վա բան նե րի 
գրա դա րա նի ան բա ժա նե լի մա սը և դա տա վոր նե րի սե ղա նի ա մե նօ րյա գիր քը։ Վս տահ եմ, 
որ ը նտ րա նին կօգ նի ա վե լի ո րա կյալ դարձ նել կա տար վող ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը։

 Մի ա ժա մա նակ ու րախ եմ, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ը նտ րա նի նե րը դար ձել են նաև Հա-
յաս տա նի տար բեր ի րա վա բա նա կան բու հե րի գրա դա րան նե րի բաղ կա ցու ցիչ մա սը և օգ նում 
են դա սըն թաց նե րը դարձ նել ա վե լի գործ նա կան, հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ու սա նող նե-
րին ծա նո թա նալ բարձ րա գույն դա տա կան ա տյա նի դիր քո րո շումն ե րին, ո րոնք հա ճախ հիմք 
են ստեղ ծում գի տա կան հե տա զո տու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար։ Վս տահ եմ, որ այս ժո-
ղո վա ծուն նույն պես դառ նա լու է ու սա նող նե րի ա մե նա պա հանջ ված գր քե րից մե կը։

 Հա մոզ ված եմ, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 2019 
թվա կա նի ո րո շումն ե րի ը նտ րա նին ևս դաս վե լու է ի րա վա բան նե րի կող մից հա ճախ ըն թերց-
վող մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան շար քին։
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04.07.2019թ.
1. Եր ևան հա մայնքն ը նդ դեմ «Օ դին» ՍՊԸ-ի, քաղ. գործ թիվ Ե ԱՔԴ/5085/02/16

Խն դիր. Ա րդյո՞ք կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի օ տար ման դեպ քում գնոր դին են փո-
խանց վում նաև այդ ի րա վուն քի նախ կին ի րա վա տի րոջ կող մից կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի 
տրա մադր ման պայ մա նագ րով ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ և ա ռաջ բա ցա հայ-
տել է կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի բո վան դա կու թյու նը` ար ձա նագ րե լով, որ այդ ի րա վուն քը 
կրող ան ձը հնա րա վո րու թյուն է ստա նում այլ ան ձի սե փա կա նու թյու նը հա մար վող հո ղա մա սի 
վրա կա տա րե լու ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես՝ կա ռու ցե լու շեն քեր և շի նու-
թյուն ներ, դրանք վե րա կա ռու ցե լու կամ քան դե լու: Կա ռու ցա պատ ման ի րա վունք ու նե ցող ան-
ձին տր ված է նաև ի րա վունք տնօ րի նե լու կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քը, այ սինքն՝ այդ ի րա-
վուն քը փո խան ցե լու այլ ան ձի, ա զա տո րեն օ տա րե լու, գրավ դնե լու, ի նչ պես նաև կա տա րե լու 
այլ գոր ծարք ներ կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի նկատ մամբ: Մի ա ժա մա նակ կա ռու ցա պատ-
ման ի րա վունք ու նե ցող ան ձին տր ված ի րա վունք նե րին զու գա հեռ նրա վրա դր ված են ո րո-
շա կի պար տա կա նու թյուն ներ, այդ պի սիք են, օ րի նակ, կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի դի մաց 
ո րո շա կի վար ձավ ճար վճա րե լու պար տա կա նու թյու նը, շեն քեր և շի նու թյուն ներ կա ռու ցե լիս, 
դրանք վե րա կա ռու ցե լիս կամ քան դե լիս քա ղա քա շի նա կան նոր մե րի ու կա նոն նե րի, ի նչ պես 
նաև հո ղա մա սի նշա նա կու թյան  պա հանջ նե րի պահ պան ման պար տա կա նու թյու նը և այլն: 

Անդ րա դառ նա լով պե տու թյան կամ հա մայնք նե րի հո ղե րը կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն-
քով տրա մադ րե լու դի մաց տր վող վար ձատ րու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ պե-
տու թյան կամ հա մայն քի հո ղե րի նկատ մամբ կա ռու ցա պատ ման ի րա վունք ձեռք բե րած ան ձը 
կրում է պար տա կա նու թյուն վճա րե լու վար ձավ ճար, ո րի չա փը չի կա րող պա կաս լի նել հո ղի 
հար կի տա րե կան դրույ քա չա փից, ը նդ ո րում՝ ե թե այդ հո ղե րի նկատ մամբ կա ռու ցա պատ ման 
ի րա վուն քի տրա մադր ման վե րա բե րյալ պայ մա նա գի րը չի պա րու նա կում  վ ճա րի չա փի վե րա-
բե րյալ պայ ման, ա պա նման պայ մա նա գի րը հա մար վում է չկնք ված: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ պայ մա նագ րի հի ման վրա կա ռու-
ցա պատ ման ի րա վունք ձեռք բե րող ան ձը մի կող մից ու նի օ րենսդ րու թյամբ տր ված ի րա վունք-
ներ, այն է՝ կա ռու ցե լու շեն քեր և շի նու թյուն ներ, դրանք վե րա կա ռու ցե լու կամ քան դե լու, կա-
ռու ցա պատ ման ի րա վուն քը տնօ րի նե լու, այ սինքն՝ փո խան ցե լու այլ ան ձի, ա զա տո րեն օ տա րե-
լու, այն գրավ դնե լու, ի նչ պես նաև կա տա րե լու այլ գոր ծարք ներ կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի 
նկատ մամբ և այլն: Մյուս կող մից նա կրում է հո ղա մա սի սե փա կա նա տի րո ջը կա ռու ցա պատ-
ման ի րա վուն քի հա մար ո րո շա կի հա տու ցում տա լու պար տա կա նու թյուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 2041-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման ված՝ կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի օ տար ման ար դյուն քում ա ռա-
ջա ցած ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի վրա տա րած վում են նույն օ րենսգր քով սահ ման ված 
պար տա վո րու թյուն նե րի մա սին ը նդ հա նուր դրույթ նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ որ պես կա նոն պար տա վո րա կան ի րա վա հա րա բե-
րու թյուն նե րում պար տա տերն ու պար տա պա նը մինչև պար տա վո րու թյան դա դա րու մը մնում 
են ան փո փոխ: Մի ա ժա մա նակ, օ րենս դի րը նա խա տե սել է մինչև պար տա վո րու թյան դա դա-
րու մը պար տա վո րու թյան մեջ ան ձանց փո փո խու թյան հնա րա վո րու թյուն: Նման դեպ քե րում 
պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րում ան ձանց փո փո խու թյու նը հան գեց նում է ի րա վա-
հա ջոր դու թյան, այն է՝ ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի փո խան ցում նոր մաս նակ-
ցին:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րո շա րադ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ կա ռու-
ցա պատ ման ի րա վուն քի տրա մադր ման մա սին պայ մա նագ րի հի ման վրա կա ռու ցա պատ ման 
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ի րա վունք ձեռք բե րած ան ձի կող մից այդ ի րա վունքն օ տա րե լիս տե ղի է ու նե նում ի րա վա հա-
ջոր դու թյուն, այ սինքն՝ ա ռանց պար տա վո րու թյու նը դա դա րե լու տե ղի է ու նե նում ան ձանց 
փո փո խու թյուն, ո ւս տի ի րա վուն քի փո խանց ման հետ մի ա ժա մա նակ գնոր դին են ան ցնում 
նույն պայ մա նագ րով ստանձ նած նրա պար տա վո րու թյուն նե րը, այ սինքն՝ կա ռու ցա պատ-
ման ի րա վունք ձեռք բե րած ան ձի կող մից այդ ի րա վուն քը գնոր դին օ տա րե լու ար դյուն քում 
գնոր դին է փո խանց վում նաև կա ռու ցա պատ ման ի րա վունք ձեռք բե րած ան ձի՝ կա ռու ցա-
պատ ման ի րա վուն քի տրա մադր ման մա սին պայ մա նագ րի հի ման վրա ծա գած ի րա վունք-
նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ամ բող ջա կան հա մա լի րը: Այլ կերպ ա սած, ե թե գնոր դը 
կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի օ տար ման պայ մա նագ րով ձեռք է բե րում հո ղա մա սի կա ռու-
ցա պատ ման ի րա վունք, ա պա նրան են փո խանց վում նաև կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի 
նախ կին ի րա վա տի րոջ պար տա վո րու թյուն նե րը: 

 Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի և  
այլ գույ քային ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը

03.07.2019թ.
2. «ՎՏԲ-Հա յաս տան Բանկ» ՓԲԸ-ն ը նդ դեմ «Ար տադ րա-տ պագ րա կան» ՓԲԸ-ի, 

քաղ. գործ թիվ Ե ՄԴ/0462/02/13

Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է գույքն ու րի շի ա պօ րի նի տի րա պե տու-
մից հետ պա հան ջե լու (վին դի կա ցի ոն) հայ ցի է ա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին՝ վե րա-
հաս տա տե լով և զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով 
գույքն ու րի շի ա պօ րի նի տի րա պե տու մից հետ պա հան ջե լու հայ ցա տե սա կի բնույ թին, ար-
ձա նագ րել է, որ վին դի կա ցի ոն հայցն ու նի « դաս տի ա րա կող-զ գու շաց նող» գոր ծա ռույթ, ո րի 
մի ջո ցով գույ քի սե փա կա նա տե րը հնա րա վո րու թյուն է ձեռք բե րում իր գույ քը պաշտ պա նե-
լու ա պօ րի նի տի րա պե տու մից, հետ ևա բար այն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պաշտ պա նու-
թյան ար դյու նա վետ մի ջոց նե րից մեկն է: Սե փա կա նա տե րը վին դի կա ցի ոն հայ ցից կա րող է 
օ գտ վել այն դեպ քում, ե րբ գույքն ա պօ րի նի տի րա պե տո ղի մոտ գտն վե լու պատ ճա ռով զրկ-
ված է այն տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և տնօ րի նե լու հնա րա վո րու թյու նից: Ը նդ ո րում, 
հայ ցի այս տե սա կը կա րող է հա րուց վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ գույ քը առ կա է` պահ պան-
վում է, և սե փա կա նա տե րը պա հան ջում է վե րաց նել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի խախ տու-
մը` գույ քը բնե ղե նով ի րեն վե րա դարձ նե լու մի ջո ցով:

 Վին դի կա ցի ոն հայց կա րող է հա րուց վել բո լոր սե փա կա նա տե րե րի կող մից (ֆի զի կա-
կան, ի րա վա բա նա կան ան ձինք, պե տու թյուն, հա մայնք և այլն), ի նչ պես նաև ցան կա ցած 
ան ձանց կող մից, ո րոնք գույ քը տի րա պե տում են օ րեն քի կամ պայ մա նագ րի ու ժով: Վին դի-
կա ցի ոն հայց կա րող է հա րուց վել ցան կա ցած ան ձի (ֆի զի կա կան, ի րա վա բա նա կան ան ձ) 
դեմ, ո րը գույ քը տի րա պե տում է ա ռանց որ ևէ ի րա վա կան հիմ քի: 

Վին դի կա ցի այի մի ջո ցով սե փա կա նա տե րը, ի նչ պես նաև գույ քի օ րի նա կան տի րա-
պե տող նե րը ցան կա նում են այլ ան ձի ա նօ րի նա կան տի րա պե տու թյու նից բնե ղե նով հետ 
ստա նալ այն գույ քը, ո րի նկատ մամբ զրկ ված են սուբյեկ տիվ ի րա վունք ներ ի րա կա նաց նե լու 
հնա րա վո րու թյու նից: Սե փա կա նա տի րոջ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան հիմն ա կան նպա-
տակն է իր գույ քի վե րա դարձ ման մի ջո ցով վե րա կանգ նել իր ի րա վուն քը, որ պես զի հնա րա-
վո րու թյուն ու նե նա շա րու նա կե լու ա նօ րի նա կա նու թյամբ ը նդ հատ ված ի րա վա զո րու թյուն նե-
րի ի րա կա նա ցու մը:

 Վին դի կա ցի ոն հայ ցի սուբյեկ տը գույ քի ա նօ րի նա կան տի րա պե տողն է, ի սկ օբյեկ տը` 
ան հա տա պես կամ տե սա կա նիշ նե րով ո րոշ վող գույքն է, ո րը գտն վում է ու րի շի ա պօ րի նի 
տի րա պե տու թյան ներ քո, ի սկ որ պես պա տաս խա նող սույն հայ ցա տե սա կով կա րող է լի նել 
մի այն գույ քի փաս տա ցի տի րա պե տո ղը, ո րի տի րա պետ ման ա նօ րի նա կա նու թյու նը պետք է 
ա պա ցուց վի վին դի կա ցի այի ըն թաց քում:

 Վին դի կա ցի ոն հայ ցի ա ռար կան նյու թաի րա վա կան պա հանջն է, ո րը տվյալ դեպ քում 
կա րե լի է բա ժա նել 2 մա սի` 

1. ու րի շի ա պօ րի նի տի րա պե տու մից գույ քը վե րա դարձ նե լու և
2. գույ քը տի րա պե տե լու ի րա վուն քի հետ ստա ցու մը և վե րա դար ձը դրա օ րի նա կան սե-

փա կա նա տի րո ջը կամ տի րա պե տո ղին:
 Վին դի կա ցի ոն հայ ցի ա ռար կայի նման բա ժան ման հիմն ա կան նպա տա կը գույ քի 

փաս տա ցի տի րա պետ ման վե րա կանգ նումն է, ո րն ի րա կա նաց վում է ե րկ կազմ գոր ծո ղու-
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թյան մի ջո ցով, այն է` գույ քի վե րա դարձ և գույ քի փո խան ցում օ րի նա կան սե փա կա նա տի րո ջը: 
Վին դի կա ցի ոն հայց հա րու ցե լիս հայց վորն ի րա կա նում զրկ ված չէ իր սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քից, այլ ո ւղ ղա կի զրկ վել է գույ քը լի ար ժե քո րեն տի րա պե տե լու հնա րա վո րու թյու նից: 
Վին դի կա ցի ոն հայ ցը չտի րա պե տող սե փա կա նա տի րոջ հայցն է ը նդ դեմ տի րա պե տող ոչ 

սե փա կա նա տի րոջ: Սե փա կա նա տերն այս հայ ցի մի ջո ցով ա ռա ջին հեր թին պաշտ պա նում է 
իր տի րա պետ ման ի րա վուն քը, բայց տի րա պետ ման ի րա վուն քի հետ մի ա սին պաշտ պա նում է 
նաև օգ տա գործ ման և տնօ րին ման ի րա վա զո րու թյուն նե րը:

 Վին դի կա ցի ոն հայ ցա տե սակ նե րով ան հրա ժեշտ է, որ դա տա րա նը պար զի սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման հիմ քի ի րա վա չա փու թյու նը, և ե թե գոր ծի նյու թե րից ա կն հայտ 
է դառ նում, որ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի հիմքն ան վա վեր է ճա նաչ վել` օ րեն քին կամ ի րա-
վա կան այլ ակ տե րին չհա մա պա տաս խա նե լու հիմ քով, ա պա դա տա րա նը պար տա վոր է իր 
նա խա ձեռ նու թյամբ կի րա ռել ան վա վե րու թյան հետ ևանք ներ: Մինչ դեռ, քա նի դեռ սե փա կա-
նու թյան հիմ քում դր ված ակ տի ան վա վե րու թյուն առ կա չէ, ա պա դա տա րա նը չի կա րող կաս-
կա ծի տակ դնել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի հիմ քում դր ված ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը և 
պար տա վոր է ել նել այն կան խա վար կա ծից, որ այդ ա կտն ի րա վա չափ է:

 Սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա-
տա վոր Ե. Խունդ կա րյա նը ներ կա յաց րել է հա տուկ կար ծիք, ո րում, մաս նա վո րա պես, 
ար տա հայտ վել են հետ ևյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մե րը.

 Հա տուկ կար ծի քի հե ղի նա կը ան հրա ժեշտ է հա մա րել ան դրա դառ նալ ի րա վա բա նա կան 
ան ձի կող մից ու րի շի գույքն ա պօ րի նի տի րա պե տե լու և այն հետ պա հան ջե լու (վին դի կա ցի ոն) 
հայ ցա պա հանջ նե րի քն նու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին: 

Վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նախ կի նում ար տա հայ տած 
դիր քո րո շու մը՝ հա տուկ կար ծի քի հե ղի նա կը հա վե լել է, որ ի րա վա բա նա կան ան ձը, չհան դի-
սա նա լով նյու թա պես գո յու թյուն ու նե ցող սուբյեկտ, ու նի ա ռանձ նա հա տուկ կար գա վի ճակ, ո րը 
պայ մա նա վոր ված է օ րենսդ րո րեն նրան վե րա պահ ված հատ կա նիշ նե րով և քա ղա քա ցի աի-
րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու ա ռանձ նա հատ կու թյու նե րով: Ի րա վա բա նա-
կան ան ձի կազ մա կեր պա կան մի աս նու թյունն ա պա հո վում է ի րա վա բա նա կան ան ձի մնա ցած 
հատ կա նիշ նե րի փոխ կա պակց վա ծու թյու նը և հա մադ րու մը մեկ սուբյեկ տի ներ քո: Այն հնա րա-
վո րու թյուն է ըն ձե ռում մի աս նա կան շա հով կո լեկ տի վում մի ա վոր ված ան ձանց ձևա վո րել ու 
ար տա հայ տել մեկ մի աս նա կան կամք և քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան մեջ հան դես գալ 
որ պես մեկ մի աս նա կան սուբյեկտ: Այլ կերպ ա սած՝ ի րա վա բա նա կան ան ձի վե րը նշ ված բո լոր 
հատ կա նիշ նե րը գոր ծում են սեր տո րեն փոխ կա պակց ված, որ պես զի ա պա հո վեն նրա հնա րա-
վո րու թյու նը մաս նակ ցե լու քա ղա քա ցի աի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րին: 

Ըստ այդմ էլ, որ պես քա ղա քա ցի աի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի սուբյեկտ՝ ի րա վա-
բա նա կան ան ձն ու նի ա ռանձ նա հա տուկ բնույթ, այ սինքն՝ այն իր գոր ծու նե ու թյան բե րու մով 
դրա նում մի աս նա կան շա հով մի ա վոր ված ֆի զի կա կան ան ձանց և իր ա ռանձ նաց ված 
գույ քի մեկ մի աս նա կան մի ա վոր է: Սուբյեկ տային այս ա ռանձ նա հատ կու թյունն էլ պայ մա-
նա վո րում է ի րա վա բա նա կան ան ձի կող մից ու րի շի գույքն ա պօ րի նի տի րա պե տե լու և այն հետ 
պա հան ջե լու (վին դի կա ցի ոն) հայ ցա պա հանջ նե րի քն նու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ: 
Մաս նա վո րա պես, հիմք ըն դու նե լով ի րա վա բա նա կան ան ձի բնո րո շու մը և նրա վե րագր վող 
հատ կա նիշ նե րը՝ հա տուկ կար ծի քի հե ղի նա կը գտել է, որ ի րա վա բա նա կան ան ձի կող մից ու-
րի շի գույ քի ա պօ րի նի տի րա պե տու մը կա րող է դրս ևոր վել հետ ևյալ ե ղա նակ նե րով՝ 

1. ի րա վա բա նա կան ան ձի գույ քի առ կա յու թյամբ պայ մա նա վոր ված ա պօ րի նի տի րա-
պե տում (ե րբ, օ րի նակ, ի րա վա բա նա կան ան ձն իր գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց մանն ու ղղ
ված ար տադ րա կան նշա նա կու թյան գույ քով ծան րա բեռ նի այլ ան ձին պատ կա նող տա րած քը` 
ա ռանց իր աշ խա տա կից նե րի` հա մա պա տաս խան տա րած քում գտն վե լու ան հրա ժեշ տու թյան 
և դրա նով ի սկ զր կի այլ ան ձի` ի րեն պատ կա նող գույ քը նպա տա կային նշա նա կու թյամբ օգ տա
գոր ծե լու հնա րա վո րու թյու նից), 

2. ի րա վա բա նա կան ան ձի կո լեկ տի վում մի ա վոր ված ֆի զի կա կան ան ձանց կող մից այլ 
ան ձի գույ քի ա պօ րի նի տի րա պե տում (ե րբ, օ րի նակ, ի րա վա բա նա կան ան ձը վար ձա կա լի ու
րի շին պատ կա նող գույք, ի սկ վար ձա կա լու թյան ժամ ե տի ա վար տից հե տո տվյալ ի րա վա բա
նա կան ան ձի աշ խա տա կից նե րը, ա ռաջ նորդ վե լով գոր ծա տու ի րա վա բա նա կան ան ձի հանձ
նա րա րու թյամբ, հրա ժար վեն ա զա տել հա մա պա տաս խան տա րած քը),

3.  վե րոն շյալ եր կու ե ղա նակ նե րի հա մադր մամբ տի րա պե տում:
Նշ վա ծից հետ ևում է, որ ե թե ի րա վա բա նա կան ան ձի կող մից այլ ան ձի գույ քի ա պօ րի նի 

տի րա պե տու մը դրս ևոր վում է ի րա վա բա նա կան ան ձի գույ քի առ կա յու թյամբ կամ ի րա վա բա-
նա կան ան ձի կո լեկ տի վում մի աս նա կան շա հով մի ա վոր ված ֆի զի կա կան ան ձանց առ կա յու-
թյամբ կամ այս եր կու սի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյամբ, ա պա վին դի կա ցի ոն հայ ցի բո վան-



XII Իրավական դիրքորոշումներ

դա կու թյու նը են թադ րում է ի րա վա բա նա կան ան ձի գույ քից կամ մի աս նա կան շա հով կո լեկ-
տի վում մի ա վոր ված ֆի զի կա կան ան ձան ցից կամ մի ա ժա մա նակ այս եր կու սից այլ ան ձի 
գույ քի ա զա տում՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, թե տվյալ կոնկ րետ ի րա վի ճա կում 
ա պօ րի նի տի րա պետ ման վե րոն շյալ ե ղա նակ նե րից ո րն է առ կա: 

Սույն հետ ևու թյու նը բխել է նաև « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 64-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի րա վա կար գա վո րու մից, ը ստ ո րի՝ վտա րու մը 
հա մա պա տաս խան շեն քը վտար վո ղից (վ տար վող նե րից) և նրա (ն րանց) գույ քից ա զա տելն 
ու ա զատ ված շեն քից օ գտ վելն ար գե լելն է: Այլ կերպ ա սած՝ ե րբ վտա րու մը վե րա բե րում է 
ի րա վա բա նա կան ան ձին, ա պա հա մա պա տաս խան շեն քը (շի նու թյու նը, տա րած քը) են թա-
կա է ա զատ ման ի րա վա բա նա կան ան ձի գույ քից և դրա նում մի աս նա կան շա հով մի ա վոր-
ված ֆի զի կա կան ան ձան ցից կամ յու րա քան չյու րից ա ռան ձին-ա ռան ձին:

 ՀԱՅ ՑԱՅԻՆ ՎԱ ՂԵ ՄՈՒԹՅՈՒՆ

04.06.2019թ.
3. «Ա լյանս պլյուս» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ «Ար մեն Տել» ՓԲԸ-ի (ներ կա յումս` « ՎԵ ՈՆ Ար-

մե նի ա» ՓԲԸ), քաղ. գործ թիվ Ե ԱՔԴ/4524/02/15

Խն դիր. Ա րդյ ՞ոք հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թաց քը կա րող է սկս վել, ե թե 
պա տաս խա նո ղի կող մից իր պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու հետ-
ևան քով հայց վո րը զրկ ված է ե ղել դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով 
պատ շաճ հայց ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ-
տած իր ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան օ րենսգր քի 337-րդ և 340-րդ հոդ ված նե րի ի րա վա կար գա վո րումն ե րի կա պակ ցու թյամբ 
առ կա է ի րա վուն քի զար գաց ման խն դիր: Այդ ի սկ նկա տա ռու մով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րել հա վե լել հետ ևյա լը. ի նչ պես բխում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 337-
րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի վեր լու ծու թյու նից՝ օ րենս դի րը հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի 
ըն թաց քի սկիզ բը կա պել է ոչ թե ի րա վուն քի խախտ ման պա հի, այլ այն օր վա հետ, ե րբ 
ան ձն ի մա ցել է կամ պետք է ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին: Օ րենսդ րի 
այս կար գա վո րու մը բխում է այն տրա մա բա նու թյու նից, ը ստ ո րի՝ ե թե ան ձն իր ի րա վուն քի 
խախտ ման մա սին չի մա նա, ա պա չի էլ կա րող ձեռ նա մուխ լի նել որ ևէ ե ղա նա կով՝ այդ թվում 
և հայց հա րու ցե լու մի ջո ցով իր խախտ ված ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյա նը: Ը նդ ո րում, հայ-
ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թաց քի մեկ նար կի եր կու նա խա պայ ման նե րի դեպ քում էլ 
օ րենս դի րը գոր ծա ծել է «ի մա ցել է» և « պետք է ի մա ցած լի ներ» ար տա հայ տու թյուն նե րը, 
ո րոնց տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյու նը հան գեց նում է այն հետ ևու թյան, որ հայ ցային վա ղե-
մու թյան ժամկ ե տի ըն թացքն սկս վե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ հայց վո րը հաս տա տա պես 
ի մա նա կամ ի մա ցած լի նի իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին: Վե րոգ րյա լից բխում է, որ 
հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թաց քը չի կա րող սկս վել, ե թե հայց վո րին հա սա նե լի 
տե ղե կու թյուն նե րը նրան թույլ տան եզ րա կաց նել մի այն իր ի րա վուն քի են թադ րյալ խախտ-
ման մա սին: Ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում շա հագր գիռ ան ձը դա տա կան պաշտ պա նու-
թյան իր ի րա վունքն ի րաց նում է այն դեպ քում, ե րբ հա մոզ ված է իր ի րա վուն քի հաս տա տա-
պես խախտ ման հար ցում: Այլ կերպ ա սած՝ շա հագր գիռ ան ձը պետք է հա մոզ ված լի նի իր 
ի րա վուն քի խախտ ման հար ցում ՝ ան կախ նրա նից, թե ի րա կա նում ի րա վուն քի խախ տում 
տե ղի ու նե ցել է, թե ոչ, ին չը դա տա րա նի գնա հատ ման ա ռար կա է: Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի նման հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ դա տա կան պաշտ պա-
նու թյան ի րա վունքն ու նի ի րաց ման ո րո շա կի պայ ման ներ, ո րոնց չա րա շա հու մը կա րող է 
ան բա րեն պաստ հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նել այդ ի րա վուն քից ան բա րե խիղճ օ գտ ված ան ձի 
հա մար: Հետ ևա բար ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 337-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում օ րենս-
դի րի կող մից կի րառ ված « պետք է ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին» ար-
տա հայ տու թյու նը չպետք է սխալ մամբ մեկ նա բան վի այն պես, որ հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամկ ե տի ըն թաց քը կա րող է սկս վել հայց վո րի կող մից իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին 
են թադ րե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նա լու օր վա նից, ը նդ հա կա ռա կը՝ « պետք է ի մա ցած լի-
ներ» ձևա կերպ մամբ, ի նչ պես և «ի մա ցել է» ձևա կերպ ման պա րա գա յում օ րենս դի րը կար ևո-
րել է հայ ցային վա ղե մու թյան ըն թացքն սկս վե լու հար ցում հայց վո րի կող մից իր ի րա վուն քի 
խախտ ման մա սին հաս տա տա պես ի մա նա լու հան գա ման քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դի տարկ մամբ շա հագր գիռ ան ձի կող մից իր ի րա վուն քի 
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դա կու թյու նը են թադ րում է ի րա վա բա նա կան ան ձի գույ քից կամ մի աս նա կան շա հով կո լեկ-
տի վում մի ա վոր ված ֆի զի կա կան ան ձան ցից կամ մի ա ժա մա նակ այս եր կու սից այլ ան ձի 
գույ քի ա զա տում՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, թե տվյալ կոնկ րետ ի րա վի ճա կում 
ա պօ րի նի տի րա պետ ման վե րոն շյալ ե ղա նակ նե րից ո րն է առ կա: 

Սույն հետ ևու թյու նը բխել է նաև « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 64-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի րա վա կար գա վո րու մից, ը ստ ո րի՝ վտա րու մը 
հա մա պա տաս խան շեն քը վտար վո ղից (վ տար վող նե րից) և նրա (ն րանց) գույ քից ա զա տելն 
ու ա զատ ված շեն քից օ գտ վելն ար գե լելն է: Այլ կերպ ա սած՝ ե րբ վտա րու մը վե րա բե րում է 
ի րա վա բա նա կան ան ձին, ա պա հա մա պա տաս խան շեն քը (շի նու թյու նը, տա րած քը) են թա-
կա է ա զատ ման ի րա վա բա նա կան ան ձի գույ քից և դրա նում մի աս նա կան շա հով մի ա վոր-
ված ֆի զի կա կան ան ձան ցից կամ յու րա քան չյու րից ա ռան ձին-ա ռան ձին:

 ՀԱՅ ՑԱՅԻՆ ՎԱ ՂԵ ՄՈՒԹՅՈՒՆ

04.06.2019թ.
3. «Ա լյանս պլյուս» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ «Ար մեն Տել» ՓԲԸ-ի (ներ կա յումս` « ՎԵ ՈՆ Ար-

մե նի ա» ՓԲԸ), քաղ. գործ թիվ Ե ԱՔԴ/4524/02/15

Խն դիր. Ա րդյ ՞ոք հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թաց քը կա րող է սկս վել, ե թե 
պա տաս խա նո ղի կող մից իր պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու հետ-
ևան քով հայց վո րը զրկ ված է ե ղել դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով 
պատ շաճ հայց ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ-
տած իր ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան օ րենսգր քի 337-րդ և 340-րդ հոդ ված նե րի ի րա վա կար գա վո րումն ե րի կա պակ ցու թյամբ 
առ կա է ի րա վուն քի զար գաց ման խն դիր: Այդ ի սկ նկա տա ռու մով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րել հա վե լել հետ ևյա լը. ի նչ պես բխում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 337-
րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի վեր լու ծու թյու նից՝ օ րենս դի րը հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի 
ըն թաց քի սկիզ բը կա պել է ոչ թե ի րա վուն քի խախտ ման պա հի, այլ այն օր վա հետ, ե րբ 
ան ձն ի մա ցել է կամ պետք է ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին: Օ րենսդ րի 
այս կար գա վո րու մը բխում է այն տրա մա բա նու թյու նից, ը ստ ո րի՝ ե թե ան ձն իր ի րա վուն քի 
խախտ ման մա սին չի մա նա, ա պա չի էլ կա րող ձեռ նա մուխ լի նել որ ևէ ե ղա նա կով՝ այդ թվում 
և հայց հա րու ցե լու մի ջո ցով իր խախտ ված ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյա նը: Ը նդ ո րում, հայ-
ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թաց քի մեկ նար կի եր կու նա խա պայ ման նե րի դեպ քում էլ 
օ րենս դի րը գոր ծա ծել է «ի մա ցել է» և « պետք է ի մա ցած լի ներ» ար տա հայ տու թյուն նե րը, 
ո րոնց տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյու նը հան գեց նում է այն հետ ևու թյան, որ հայ ցային վա ղե-
մու թյան ժամկ ե տի ըն թացքն սկս վե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ հայց վո րը հաս տա տա պես 
ի մա նա կամ ի մա ցած լի նի իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին: Վե րոգ րյա լից բխում է, որ 
հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թաց քը չի կա րող սկս վել, ե թե հայց վո րին հա սա նե լի 
տե ղե կու թյուն նե րը նրան թույլ տան եզ րա կաց նել մի այն իր ի րա վուն քի են թադ րյալ խախտ-
ման մա սին: Ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում շա հագր գիռ ան ձը դա տա կան պաշտ պա նու-
թյան իր ի րա վունքն ի րաց նում է այն դեպ քում, ե րբ հա մոզ ված է իր ի րա վուն քի հաս տա տա-
պես խախտ ման հար ցում: Այլ կերպ ա սած՝ շա հագր գիռ ան ձը պետք է հա մոզ ված լի նի իր 
ի րա վուն քի խախտ ման հար ցում ՝ ան կախ նրա նից, թե ի րա կա նում ի րա վուն քի խախ տում 
տե ղի ու նե ցել է, թե ոչ, ին չը դա տա րա նի գնա հատ ման ա ռար կա է: Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի նման հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ դա տա կան պաշտ պա-
նու թյան ի րա վունքն ու նի ի րաց ման ո րո շա կի պայ ման ներ, ո րոնց չա րա շա հու մը կա րող է 
ան բա րեն պաստ հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նել այդ ի րա վուն քից ան բա րե խիղճ օ գտ ված ան ձի 
հա մար: Հետ ևա բար ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 337-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում օ րենս-
դի րի կող մից կի րառ ված « պետք է ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին» ար-
տա հայ տու թյու նը չպետք է սխալ մամբ մեկ նա բան վի այն պես, որ հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամկ ե տի ըն թաց քը կա րող է սկս վել հայց վո րի կող մից իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին 
են թադ րե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նա լու օր վա նից, ը նդ հա կա ռա կը՝ « պետք է ի մա ցած լի-
ներ» ձևա կերպ մամբ, ի նչ պես և «ի մա ցել է» ձևա կերպ ման պա րա գա յում օ րենս դի րը կար ևո-
րել է հայ ցային վա ղե մու թյան ըն թացքն սկս վե լու հար ցում հայց վո րի կող մից իր ի րա վուն քի 
խախտ ման մա սին հաս տա տա պես ի մա նա լու հան գա ման քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դի տարկ մամբ շա հագր գիռ ան ձի կող մից իր ի րա վուն քի 
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խախտ ման մա սին հաս տա տա պես ի մա նա լու հա մար վեր ջինս պետք է տի րա պե տի խախտ-
ման վե րա բե րյալ բա վա րար տե ղե կու թյուն նե րի, ի սկ ե թե այդ տե ղե կու թյուն նե րը բա վա րար 
չեն, այ սինքն՝ ե թե հայց վո րը կա րող է մի այն են թադ րու թյուն ներ ա նել իր ի րա վուն քի հնա րա-
վոր խախտ ման մա սին, ա պա նա չի էլ կա րող հս տակ պա հանջ ներ կա յաց նել իր ի րա վուն քի 
խախտ ման վե րաց ման վե րա բե րյալ: Այս պի սով, օ րենս դի րը հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ ե
տի ըն թացքն սկս վե լու ի րա վա կան հետ ևան քը պայ մա նա վո րել է հայց վո րի կող մից ոչ թե իր 
ի րա վուն քի խախտ ման մա սին են թադ րե լու հնա րա վո րու թյամբ, այլ այդ խախտ ման մա սին 
հա վաս տի կեր պով ի մա նա լու կամ ի մա ցած լի նե լու փաս տե րով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րոգ րյալ եզ րա հան գու մը պայ մա նա վոր ված է նաև այն հան-
գա ման քով, որ հայց հա րու ցե լով՝ շա հագր գիռ ան ձը չի կա րող պա հան ջել իր ի րա վուն քի են-
թադ րյալ խախտ ման վե րա ցում, քա նի որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյու նը 
շա հագր գիռ ան ձին ի րա վունք է վե րա պա հել հա մա պա տաս խան հայ ցով դի մե լու դա տա րան՝ 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, օ րենք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կամ պայ մա-
նագ րով նա խա տես ված իր ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ-
պա նու թյան հա մար, այ սինքն՝ ան ձը կա րող է պա հան ջել և դա տա րանն էլ ի րա կա նաց նել ան ձի 
ոչ թե « վե րա ցա կան», այլ կոնկ րետ խախտ ված ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյուն կամ այլ խոս-
քով՝ հայ ցով խախտ ված ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան հա մար հայց վորն ա ռն վազն պետք է 
ի մա նա, թե ով է խախ տել իր ի րա վուն քը (ով է պատ շաճ պա տաս խա նո ղը) և ին չում է կա յա նում 
իր ի րա վուն քի խախ տու մը, որ պես զի պա տաս խա նո ղից պա հան ջի իր ի րա վուն քի խախտ ման 
վե րա ցում (ը նտ րի իր ի րա վուն քի խախտ ման վե րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ և պի տա նի հայ-
ցա պա հան ջը): Բա ցի այդ, քա ղա քա ցի ա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյու նը հայ ցով ի րա վուն քի 
պաշտ պա նու թյան հա մար սահ մա նել է ո րո շա կի պայ ման ներ, ո րոնց պահ պան ման դեպ քում է 
մի այն դա տա րա նը պար տա վոր ներ կա յաց ված հայ ցա դի մումն ըն դու նել վա րույթ: Մաս նա վո-
րա պես՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող՝ 17.06.1998 թվա կա նի ըն դուն ված, 
01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 87-րդ, 88-րդ, 92-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րի հա մա լիր 
վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ դրա մա կան պա հան ջի դեպ քում հայ ցա դի մու-
մում, ի թիվս այլ նի, պար տա դիր կեր պով պետք է նշ վե ին պա հանջ վող գու մա րի չա փը և հաշ-
վար կը, ի սկ այդ պա հան ջը չպահ պա նե լու դեպ քում հայ ցա դի մու մը են թա կա էր վե րա դարձ-
ման, այ սինքն՝ դա տա րա նը վա րույթ կա րող էր ըն դու նել մի այն դա տա վա րա կան օ րենսգր քի 
պա հանջ նե րի պահ պան մամբ ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը: Հա ման ման ի րա վա կար գա վո-
րումն եր են սահ ման ված նաև 09.04.2018թ.-ից գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 121-րդ, 125-րդ և 127-րդ հոդ ված նե րով:

 Մի ա ժա մա նակ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 340-րդ հոդ վա ծը սահ մա նել է, որ հայ-
ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թացքն ը նդ հատ վում է սահ ման ված կար գով հայ ցը հա-
րու ցե լով: Վե րոգ րյալ դա տո ղու թյուն նե րից բխում է, որ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տը չի 
ը նդ հատ վում, ե թե հայ ցը ներ կա յաց վում է ոչ այն դա տա րան, ո ւր պետք է ներ կա յաց վի, ոչ այն 
պա տաս խա նո ղի դեմ, ով պետք է պա տաս խան տա այդ հայ ցով և ոչ այն հայ ցա պա հան ջով, 
ո րն ո ւղղ ված է ան ձի խախտ ված կոնկ րետ սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյա նը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել ը նդ գծել այն հան գա ման քը, որ օ րենս դի-
րը հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի հոս քի հար ցում իր ի րա վա կար գա վո րումն ե րով հա տուկ 
նշա նա կու թյուն է տվել հետ ևյալ հան գա մանք նե րին. հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ետն ը նդ-
հա տում է կոնկ րետ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան հա մար ան հրա ժեշտ և պի տա նի հայ ցը, ո րը 
հա րուց վել է դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով: Սահ ման ված կար գով 
հայց հա րու ցե լու հա մար հայց վո րին պետք է հայտ նի լի նեն այն նվա զա գույն տե ղե կու թյուն-
նե րը, ո րոնք օ րեն քին հա մա պա տաս խան պար տա դիր կեր պով պետք է նշ վեն հայ ցա դի մու-
մում, ի սկ դրա մա կան պա հան ջի դեպ քում այդ պար տա դիր տե ղե կու թյուն ներն ը նդ գր կում են 
պա հանջ վող գու մա րի չա փը և հաշ վար կը: Այդ տե ղե կու թյուն նե րին չտի րա պե տե լու դեպ քում 
հայց վո րը չի կա րող սահ ման ված կար գով հա րու ցել ան հրա ժեշտ և պի տա նի հայ ցը՝ պա հան-
ջել կոնկ րետ չա փի գու մա րի բռ նա գան ձում, հետ ևա բար գու մա րի չա փին և հաշ վար կին վե րա-
բե րող տե ղե կու թյուն նե րին չտի րա պե տե լը նշա նա կու թյուն ու նի նաև հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամկ ե տի ըն թացքն սկս վե լու հար ցում: Այլ խոս քով, ե թե պա տաս խա նո ղի կող մից իր պայ-
մա նագ րային պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու, մաս նա վո րա պես՝ մի այն իր կող մից տի րա-
պետ վող ան հրա ժեշտ և բա վա րար տե ղե կատ վու թյուն չտ րա մադ րե լու հետ ևան քով հայց վո րը 
հնա րա վո րու թյուն չի ու նե ցել բա ցա հայ տել իր ի րա վուն քի ի րա պես խախտ ված լի նե լու փաս-
տը, ար դյուն քում նաև չի տի րա պե տել դրա մա կան պա հան ջի գոր ծով պա հանջ վող գու մա րի 
չա փի և հաշ վար կի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րին, ա պա հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի 
ըն թաց քի մեկ նար կի մա սին խոսք լի նել չի կա րող, քա նի դեռ հա մա պա տաս խան փաս տե րը 
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հա սա նե լի չեն դար ձել շա հագր գիռ ան ձին:
 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ը նդ գծել է, որ վե րոգ րյալ հետ ևու թյունն ա մեն-

ևին չի նշա նա կում, որ հայց վո րը դրա մա կան պա հան ջով հայց ներ կա յաց նե լիս պետք է տի-
րա պե տի իր պա հան ջը հիմն ա վո րող բո լոր տե ղե կու թյուն նե րին, դրանք հաս տա տող բո լոր 
ա պա ցույց նե րին: Հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տը կմեկ նար կի այն օր վա նից, ե րբ շա-
հագր գիռ ան ձը տի րա պե տի ան հրա 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: Ը նդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րանն այս հար-
ցում կար ևո րում է կող մե րի վար քագ ծի բա ցա հայ տու մը և գնա հա տու մը: Այս պես՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի գնա հատ մամբ՝ ե թե հայց վորն իր ի րա վուն քի խախտ ված լի նե լու մա սին ու նի 
ո րո շա կի, սա կայն դա տա րան պատ շաճ հայց հա րու ցե լու հա մար ոչ բա վա րար տե ղե կու-
թյուն ներ, ա պա նա պար տա վոր է ձեռ նար կել ի րե նից կախ ված բո լոր ող ջա միտ մի ջոց նե րը՝ 
պար զե լու, թե իր ի րա վուն քի խախ տում ի րա կա նում տե ղի ու նե ցել է, թե ոչ: Ե թե հայց վորն 
այդ ո ւղ ղու թյամբ ո չինչ չի ձեռ նար կում, ա պա սկ սում է գոր ծել « պետք է ի մա ցած լի ներ իր 
ի րա վուն քի խախտ ման մա սին» կա նո նը: Ի րա վուն քի խախտ ված լի նե լու մա սին ի մա ցած 
լի նե լու կան խա վար կա ծը գոր ծում է այն դեպ քում, ե րբ իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին 
են թադ րու թյուն ներ ու նե ցող հայց վորն օ րեն քին, այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րին, պայ-
մա նագ րին հա մա պա տաս խան իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին հաս տա տա պես ի մա նա լու 
ո ւղ ղու թյամբ չի ձեռ նար կում ի րե նից կախ ված բո լոր ող ջա միտ մի ջոց նե րը: Ի սկ այդ պի սի 
մի ջոց նե րի բա վա րար կամ ան բա վա րար լի նե լը, դրանք ող ջա միտ ժամկ ե տում հայց վո րի 
կող մից ձեռ նար կած լի նե լը յու րա քան չյուր գոր ծով պետք է պար զեն և գնա հա տեն դա տա-
րան նե րը, քա նի որ այդ հան գա մանք նե րից կախ ված մի այն հնա րա վոր կլի նի ո րո շել, թե 
ե րբ վա նից հայց վո րը պետք է ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին, այ սինքն՝ 
հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թաց քի սկիզ բը:

29.03.2019թ.
4. Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Վա լե րի և Է դու արդ Ե րե մյան ներն ը նդ դեմ Նա րի նե 

Ա սատ րյա նի, քաղ. գործ թիվ Ե ՄԴ/1252/02/16

Խն դիր. Ո ՞ր պա հից պետք է սկս վի փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը գու մա րը չս տա նա լու 
կամ ա վե լի պա կաս չա փով ստա նա լու հիմ քով վի ճար կե լու հա մար հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամկ ե տի ըն թաց քի սկիզբն այն պա րա գա յում, ե րբ փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով կող մե րը 
հաս տա տել են գու մա րը տա լու և ստա նա լու փաս տը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ փո-
խա ռու թյան պայ մա նա գի րը կա րող է կնք ված հա մար վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ առ կա 
են պայ մա նագ րով սահ ման ված դրա մը կամ գույ քը հանձ նե լու վե րա բե րյալ գրա վոր ա պա-
ցույց ներ: Այ սինքն՝ օ րենս դի րը փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի կնք վա ծու թյունն ան մի ջա կա-
նո րեն կախ վա ծու թյան մեջ է դրել փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով սահ ման ված դրա մը կամ 
գույ քը հանձ նե լու փաս տից, ին չը են թադ րում է, որ նշ ված դրա մը կամ գույ քը ստաց ված չլի-
նե լու հան գա ման քը ող ջամ տո րեն պետք է հայտ նի լի նի փո խա ռո ւին ան մի ջա պես այն պա-
հին, ե րբ վեր ջինս հա վաս տում է դրա մը կամ գույ քը ստա նա լու փաս տը: Այս պես, բո լոր այն 
դեպ քե րում, ե րբ փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով սահ ման ված դրա մը կամ գույ քը ստա նա լու 
մա սին փո խա ռու թյան պայ մա նագ րում կա տար վում է հա տուկ նշում, ա պա պայ մա նա գի-
րը ստո րագ րե լու փաս տով փո խա ռուն հաս տա տում է դրա մը կամ գույ քը ստա նա լու հան-
գա ման քը: Ո ւս տի, ե թե դրա մը կամ գույ քը ստա նա լու մա սին հա տուկ նշում պա րու նա կող 
փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը ստո րագ րե լու պա հին փո խա ռուն չի ստա նում դրա նում նշ-
ված գու մա րը կամ գույ քը, ա պա այդ պա հից սկ սած վեր ջի նիս հայտ նի է դառ նում իր ի րա-
վունք նե րի խախտ ման մա սին, հետ ևա բար իր խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման 
նպա տա կով դա տա կան պաշտ պա նու թյան փո խա ռուն պետք է դի մի օ րեն քով սահ ման ված 
հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թաց քում: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ փո խա ռու թյան պայ մա նա գիրն ան-
փո ղու թյան հիմ քով վի ճար կե լու հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տը պետք է հաշ վար կել փո-
խա ռու թյամբ սահ ման ված դրա մը կամ գույ քը փո խա ռո ւին հանձ նե լու փաս տը որ ևէ ե ղա նա-
կով ամ րագ րե լու պա հին հա ջոր դող օր վա նից: 

Սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ մա սե րի վե րա բե րյալ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի դա տա վոր Ե. Խունդ կա րյա նը ներ կա յաց րել է հա տուկ կար ծիք:

 Հա տուկ կար ծի քի հե ղի նա կը ան դրա դարձ է կա տա րել հետ ևյալ հար ցադ րումն ե րին՝ 
ա) ա րդյո՞ք նախ կի նում քնն ված քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
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դա տա րա նի վճ ռով հաս տատ ված հան գա մանք նե րը նույն ան ձանց միջև դա տա րա նում այլ 
գործ քն նե լիս կա րող են ներ մուծ վել ա պա գա յում կա յաց վե լիք դա տա կան ակ տի բո վան դա կու-
թյուն, ե թե գոր ծում առ կա չեն նա խա դա տե լի հա մար վող վճի ռը և դրա՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտած լի նե լը հա վաս տող ա պա ցույց ներ, 

բ) ո ՞ր փաս տա կան հան գա մանք նե րի մա սով է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավ ճի ռը 
նա խա դա տե լի հան ցա գոր ծու թյան քա ղա քա ցի աի րա վա կան հետ ևանք նե րին վե րա բե րող քա-
ղա քա ցի ա կան գործ քն նող դա տա րա նի հա մար,

գ) ո ՞ր պա հից պետք է հաշ վար կել փո խա ռու թյան պայ մա նա գիրն ան փո ղու թյան հիմ քով 
վի ճար կե լու հայ ցա պա հանջ նե րի նկատ մամբ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի սկիզ բը: 

ա. Հա տուկ կար ծի քի հե ղի նա կը գտել է, որ դա տա կան ակ տի նա խա դա տե լի ու թյու նը 
պայ մա նա վո րում է նույն ան ձանց միջև այլ գոր ծի քն նու թյան ար դյուն քում նոր կա յաց վե լիք 
դա տա կան ակ տի բո վան դա կու թյունն այն մա սով, ո րը վե րա բե րում է նախ կի նում քնն ված այլ 
գոր ծով ար դեն ի սկ հաս տատ ված փաս տա կան հան գա մանք նե րին: Այ սինքն՝ գոր ծի քն նու-
թյան ար դյուն քում նոր կա յաց վե լիք դա տա կան ակ տի հա մար նա խա դա տե լի են մի այն այն 
հան գա մանք նե րը, ո րոնք հաս տատ վել են նույն ան ձանց միջև նախ կի նում քնն ված գոր ծով կա-
յաց ված դա տա կան ակ տով: Ը նդ ո րում, որ պես զի ար ձա նագր վի այս կամ այն դա տա կան ակ-
տի նա խա դա տե լի ու թյու նը, ան հրա ժեշտ է, որ պես զի նախ կի նում քնն ված գոր ծով դա տա րա նի 
կող մից կա յաց ված դա տա կան ակ տը ստա ցած լի նի օ րի նա կան ո ւժ՝ հաշ վի առ նե լով, որ մի այն 
այդ դեպ քում է, որ դա տա կան ակ տը դառ նում է վերջ նա կան, ի սկ դրա նով հաս տատ ված փաս-
տե րը չեն կա րող դր վել կաս կա ծի տակ: Այլ կերպ ա սած՝ ե թե դա տա կան ակ տը դեռևս չի մտել 
օ րի նա կան ու ժի մեջ, կամ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո օ րեն քով սահ ման ված հիմ քե-
րով բո ղո քարկ վել և բե կան վել է, ա պա դրա նով հաս տատ ված փաս տե րը չեն կա րող դի տարկ-
վել որ պես նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք ներ: 

Բա ցի այդ, նա խա դա տե լի հա մար վող վճ ռով հաս տատ ված փաս տե րի ներ մու ծումն 
ա պա գա յում կա յաց վե լիք դա տա կան ակ տի բո վան դա կու թյուն ի րե նից են թադ րում է այդ 
ակ տի բո վան դա կու թյան ու սումն ա սի րու թյուն, ը ստ այդմ, նա խա դա տե լի ու թյան օբյեկ տիվ և 
սուբյեկ տիվ սահ ման նե րի ո րո շում, ո րից հե տո մի այն ներ մու ծում ա պա գա յում կա յաց վե լիք 
դա տա կան ակ տի բո վան դա կու թյուն: Այլ կերպ ա սած՝ նախ կի նում քնն ված քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա րա նի վճ ռով հաս տատ ված հան գա մանք ներն ի նք-
նա բե րա բար չեն ներ մուծ վում ա պա գա յում կա յաց վե լիք դա տա կան ակ տի բո վան դա կու թյուն, 
այլ գոր ծում պետք է առ կա լի նի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճիռ, որ պի սի պայ ման նե րում մի-
այն դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով նա խա դա տե լի ու թյան ի նս տի տու տի կի րառ ման սահ ման նե-
րը, ա պա գա յում կա յաց վե լիք դա տա կան ա կտ ի րա վա սու է ներ մու ծել նման հան գա մանք նե րը:

 Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը, ա զատ ված լի նե լով 
նախ կի նում քնն ված քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա րա նի վճ ռով 
հաս տատ ված հան գա մանք նե րը կր կին ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նից, ա զատ ված չեն 
հա մա պա տաս խան ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նել նախ կի նում քնն ված քա ղա քա ցի ա կան գոր-
ծով կա յաց ված վճ ռի և դրա՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած լի նե լու հան գա ման քի վե րա բե րյալ:

բ. Հա տուկ կար ծի քի հե ղի նա կը փաս տել է, որ հան ցա գոր ծու թյան քա ղա քա ցի աի րա վա-
կան հետ ևանք նե րին վե րա բե րող քա ղա քա ցի ա կան գործ քն նող դա տա րա նի հա մար քրե ա-
կան գոր ծով կա յաց ված և օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավ ճի ռը պար տա դիր է մի այն հան-
ցա գոր ծու թյան օբյեկ տիվ կող մի և հան ցա գոր ծու թյան սուբյեկ տի մա սով հաս տատ ված փաս-
տե րի շր ջա նակ նե րում, ի սկ այդ շր ջա նակ նե րից դուրս պրե յու դի ցի ալ կապ գո յու թյուն ու նե նալ 
չի կա րող:

գ. Հա տուկ կար ծի քի հե ղի նակն ար ձա նագ րել է, որ փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը կա-
րող է կնք ված հա մար վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ հիմն ա վոր վում է պայ մա նագ րով սահ ման-
ված դրա մը կամ գույ քը հանձ նե լու փաս տը: Մի ա ժա մա նակ պետք է հա վե լել, որ ան փո ղու թյան 
հան գա ման քը ող ջամ տո րեն կա րող է հայտ նի լի նել փո խա ռո ւին պայ մա նա գի րը ստո րագ րե-
լիս, ո րում առ կա է նշում փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով սահ ման ված դրա մը կամ գույ քը ստա-
նա լու մա սին կամ այն փաս տա թուղ թը կազ մե լիս, ե րբ կող մե րը փո խա դար ձա բար ամ րագ րում 
են փո խա ռու թյամբ սահ ման ված դրա մը կամ գույ քը փո խա ռո ւին հանձ նե լու փաս տը: Ո ւս տի 
փո խա ռու թյան պայ մա նա գիրն ան փո ղու թյան հիմ քով վի ճար կե լու հայ ցա պա հան ջի նկատ-
մամբ կի րառ ման են թա կա հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տը պետք է հաշ վար կել փո խա ռու-
թյամբ սահ ման ված դրա մը կամ գույ քը փո խա ռո ւին հանձ նե լու փաս տը որ ևէ ե ղա նա կով ամ-
րագ րե լու պա հին հա ջոր դող օր վա նից: Նման դա տո ղու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև այն 
հան գա ման քով, որ մի կող մից օ րենս դի րը փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի կնք վա ծու թյունն ան-
մի ջա կա նո րեն կախ վա ծու թյան մեջ է դրել փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով սահ ման ված դրա մը 
կամ գույ քը հանձ նե լու փաս տից, ի սկ մյուս կող մից հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ետ նե րի հոս-
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քի սկիզբն օ րենս դի րը պայ մա նա վո րել է այն պի սի հան գա մանք նե րի ու ժով, որ պի սի պայ-
ման նե րում ան ձը հաս տա տա պես ի մա ցել է կամ պետք է ի մա ցած լի ներ իր ի րա վունք նե րի 
են թադ րյալ խախտ ման մա սին: Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ պայ մա նագ րում նշ ված դրա մը 
կամ գույ քը ստաց ված չլի նե լու հան գա ման քը ող ջամ տո րեն պետք է հայտ նի լի նի փո խա ռո-
ւին ան մի ջա պես այն դեպ քում, ե րբ վեր ջինս հա վաս տում է դրա մը կամ գույ քը ստա նա լու 
փաս տը: Տվյալ պա րա գա յում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի հաշ վար կի սկիզ բը պայ-
մա նա վոր վում է փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով սահ ման ված դրա մը կամ գույ քը հանձ նե-
լու փաստն ամ րագ րե լու (գ րա վոր ձևա կեր պե լու) ի րա դար ձու թյան վրա հաս նե լու հա ջորդ 
օր վա նից:

 Սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
դա տա վոր Ս. Ան տո նյա նը ներ կա յաց րել է հա տուկ կար ծիք, ո րում, մաս նա վո րա պես, 
ար տա հայտ վել են հետ ևյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը.

Հատուկկարծիքիհեղինակնարձանագրելէ,որփոխառությանպայմանագիրըկարողէ
վիճարկվելև°անփողությանհիմքով,և°որպեսվիճահարույցգործարք։Կախվածայնհանգա
մանքից,թեինչիրավականհիմքովէիրականացվումփոխառությանպայմանագրիվիճար
կումը,հնարավորենտարբերիրավականհետևանքներ։

Այս պես, փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի վի ճար կու մը որ պես վի ճա հա րույց գոր ծարք 
կա րող է հան գեց նել այդ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան և ան վա վե րու թյան հետ ևանք նե րի կի-
րառ ման։

 Մինչ դեռ փո խա ռու թյան պայ մա նա գիրն ան փո ղու թյան հիմ քով վի ճար կե լու դեպ քում 
պայ մա նա գի րը ոչ թե ան վա վեր է ճա նաչ վում, այլ հա մար վում է չկնք ված՝ հիմք հան դի սա-
նա լով փո խա տո ւի կող մից փո խա ռու թյան պար տա վո րու թյան կա տար ման պա հան ջը մեր-
ժե լու հա մար։

 Հատ կան շա կան է, որ ան փո ղու թյան հիմ քով պայ մա նագ րի վի ճար կու մը բա ցա ռում է 
փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի ան վա վե րու թյան պա հան ջի քն նար կու մը և հետ ևա բար ան-
վա վե րու թյան հետ ևանք նե րի կի րա ռու մը։ Դրա հետ մեկ տեղ չպետք է ան տե սել նաև ա պա-
ցուց ման են թա կա փաս տե րի շր ջա նա կի է ա կան տար բե րու թյու նը։ Ե թե գոր ծար քի ան վա վե-
րու թյան հա մար է ա կան է գոր ծար քի՝ օ րենք նե րի և ի րա վա կան ակ տե րի հետ ան հա մա պա-
տաս խա նու թյու նը, ա պա փո խա ռու թյան ան փո ղու թյան հիմ քով վի ճարկ ման դեպ քում մի ակ 
փաս տը, ո րը են թա կա է ա պա ցուց ման, դա պայ մա նագ րով կամ պարտ քային փաս տաթղ-
թով նշ ված գու մարն ի րա կա նում ստա ցած չլի նե լու հան գա մանքն է։ 

Այս ա ռանձ նա հատ կու թյունն էլ հաշ վի առ նե լով պետք է տար բե րա կել հայ ցային վա ղե-
մու թյան հոս քի սկիզ բը ո րո շե լու պա հը` փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը վի ճար կե լու տար բեր 
հիմ քե րի դեպ քում։

 Հայ ցային վա ղե մու թյան կի րառ ման հա մար ա ռանց քային է խախտ ված ի րա վուն քի 
առ կա յու թյու նը և դրա սկիզ բը ո րո շե լը։ Այս ա ռու մով ան փո ղու թյան հիմ քով փո խա ռու թյան 
պայ մա նագ րի վի ճարկ ման դեպ քում, ե րբ այդ պի սի վի ճարկ ման ար դյուն քը պայ մա նա գի րը 
չկնք ված հա մա րելն է և պար տա վո րու թյան կա տար ման պա հան ջի մեր ժու մը, խախտ ված 
ի րա վուն քի պահ կա րող է դիտ վել փո խա տո ւի կող մից դրամ կամ գույք չհանձ նե լու պայ ման-
նե րում փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով (ս տա ցա կա նով կամ այլ պարտ քային փաս տաթղ-
թով) պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման պա հանջ ներ կա յաց նե լը։ 

Այ սինքն` չկնք ված պայ մա նագ րի դեպ քում, ե րբ պա հանջ չի ներ կա յաց վել կա տա րե լու 
փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող պար տա վո րու թյուն ներ, չի կա րե լի խո-
սել ի րա վուն քի հնա րա վոր խախտ ման մա սին, ե թե ի հար կե պայ մա նագ րի կն քու մը հայ ցի 
ա ռար կան չէ։ 

Ինչ վե րա բեր վում է այն դիր քո րոշ մա նը, որ հայ ցային վա ղե մու թյան հոս քը պետք է 
հաշ վել փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով գու մա րի ստա ցու մը հաս տա տող ա պա ցույ ցի տր ման 
պա հից, ա պա այդ մո տե ցու մը ըն դու նե լի չէ, քա նի որ ան փո ղու թյան հիմ քով փո խա ռու թյան 
վի ճար կումն ո ւղղ ված է հենց փո խա ռու թյան պայ մա նագ րում կամ պարտ քային փաս տաթղ-
թում նշ ված գու մա րը չս տա նա լու կամ պա կաս ստա նա լու փաս տը հեր քե լուն։
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 ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԵ ՐԻՑ ԾԱ ԳՈՂ ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 Վար ձա կա լու թյուն

24.09.2019թ.
5. Ա/Ձ Ա վե տիք Ա ղա բե կյանն ը նդ դեմ «ՍՄ ԲԱ ՏԻ Օ ՋԱԽ» ՍՊԸ-ի, քաղ. գործ թիվ 

Ե ՇԴ/2308/02/15

Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րումն ե-
րին.

1)  գոր ծար քը վա վեր ճա նա չե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին,
2)  վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի պայ մա նի փո փո խու թյան վե րա բե րյալ հա մա ձայ-

նու թյան ան վա վե րու թյան դեպ քում գոր ծար քով կող մե րից յու րա քան չյու րի ստա ցա ծը վե րա-
դարձ նե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. 1) Ել նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 300-
րդ հոդ վա ծի՝ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 15.05.2007 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-702 ո րոշ-
մամբ բա ցա հայտ ված բո վան դա կու թյու նից՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րենսգր քի 300-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ գոր ծար քը վա վեր ճա նա չե լու մա սին 
կա րե լի է խո սել մի այն ո րո շա կի հան գա մանք նե րի [ գոր ծար քի օ րի նա կա նու թյու նը (ի րա վա չա
փու թյու նը), գրա վոր ձևի պահ պան ման փաս տը, գոր ծար քի նո տա րա կան ձևը չպահ պա նե լը և 
մե ղա վոր կող մին պար զե լը, գոր ծար քի նո տա րա կան վա վե րա ցու մից կող մի խու սա փե լը (գոր
ծո ղու թյամբ կամ ան գոր ծու թյամբ) և դրա հիմ քե րը, նո տա րա կան վա վե րա ցում պա հան ջող 
գոր ծար քը կող մե րից մե կի լրիվ կամ մաս նա կի կա տա րե լու փաս տը և դրա օ րի նա կա նու թյու նը 
(ի րա վա չա փու թյու նը): Ընդ ո րում, խոս քը վե րա բե րում է ոչ թե պայ մա նագ րային պար տա վո
րու թյան կա տա րու մից կող մի` օ րեն քով նա խա տես ված կար գով հրա ժար վե լու ի նս տի տու տին, 
այլ` սահ ման ված կար գով ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լուց խու սա փե լուն] առ կա յու-
թյան դեպ քում, ո րոնք մի ա սին ան հրա ժեշտ են և բա վա րար, որ պես զի ան գամ օ րենսդ րա կան 
պա հան ջի խախտ ման, այ սինքն՝ նո տա րա կան վա վե րաց ման բա ցա կա յու թյան պայ ման նե-
րում գոր ծար քը դա տա կան կար գով ճա նաչ վի վա վեր: 

2) Զար գաց նե լով «Ալ մա քար» ՍՊԸն ը նդ դեմ « Մաքս Կոն ցեռն» ՍՊԸի թիվ Ե ԿԴ/2917/02/12 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.12.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայտ նած 
ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ փաս տո րեն այն դեպ քում, 
ե րբ հաս տատ վում է վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի ան վա վե րու թյու նը, կի րառ ման են են-
թա կա գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևանք նե րը՝ հաշ վի առ նե լով վար ձա կա լու թյան պայ-
մա նագ րով ստաց վա ծը վե րա դարձ նե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
փաս տել է, որ նմա նա տիպ դիր քո րո շու մը կի րա ռե լի է նաև վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի 
պայ մա նի փո փո խու թյան վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյան, մաս նա վո րա պես՝ վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նագ րով սահ ման ված վար ձավ ճա րի չա փի փո փո խու թյան նկատ մամբ: Այ սինքն՝ այն 
դեպ քում, ե րբ վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով սահ ման ված վար ձավ ճա րի փո փո խու թյան 
վե րա բե րյալ կող մե րը կա յաց րել են հա մա ձայ նու թյուն, սա կայն այդ հա մա ձայ նու թյունն ան վա-
վեր է ճա նաչ վել (վի ճա հա րույց գոր ծարք) կամ ան կախ ճա նա չու մից ե ղել է այդ պի սին (ա ռո-
չինչ), ա պա վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո՝ որ պես այդ հա մա ձայ նու-
թյան ան վա վե րու թյան ի րա վա կան հետ ևանք կող մե րից յու րա քան չյու րը պետք է վե րա դարձ նի 
այդ հա մա ձայ նու թյամբ իր ամ բողջ ստա ցա ծը բնե ղե նով: Ը նդ ո րում, այն դեպ քում, ե րբ ստա-
ցա ծը բնե ղե նով վե րա դարձ նելն ան հնար է, կող մը պար տա վոր է հա տու ցել դրա ար ժե քը դրա-
մով, ե թե գոր ծար քի ան վա վե րու թյան այլ հետ ևանք ներ նա խա տես ված չեն օ րեն քով: 

Ուս տի, հաշ վի առ նե լով վե րո շա րադ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտել է, որ վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի պայ մա նի փո փո խու թյան վե րա բե րյալ 
հա մա ձայ նու թյան ան վա վե րու թյան նկատ մամբ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևանք նե րի 
կի րա ռու մը պետք է ի րա կա նաց վի վե րը վկա յա կոչ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րին հա մա-
հունչ:

էջ
78-87
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6. «Արդ շին բանկ» ՓԲԸ-ն ը նդ դեմ Վա հե Ա ֆան դյա նի, քաղ. գործ թիվ 

Ե ԿԴ/1209/02/16

Խն դիր. Ա րդյո՞ք բանկն իր նա խա ձեռ նու թյամբ մի ա կող մա նի ո րեն կա րող է սահ մա նել 
վար կի մա րումն ե րի նոր հեր թա կա նու թյուն այն պա րա գա յում, ե րբ պայ մա նագ րով ար դեն 
ի սկ սահ ման ված է վար կի մա րումն ե րի այլ ա ռաջ նա հեր թու թյուն: 

Վճ ռա 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 ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ել նե լով վար կի 
և փո խա ռու թյան պայ մա նագ րե րի ը նդ հան րա կան հատ կա նիշ նե րից՝ օ րենս դի րը նա խա տե-
սել է, որ վար կային պայ մա նագ րից բխող հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րառ վում են 
փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի հա մար նա խա տես ված կա նոն նե րը: Միև նույն ժա մա նակ, ըն-
դու նե լով վե րո հի շյալ եր կու պայ մա նագ րե րի ը նդ հան րու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ը նդ գծել է, որ ի տար բե րու թյուն փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի՝ վար կային պայ մա նագ րով 
կա րող են տրա մադր վել մի այն դրա մա կան մի ջոց ներ և մի այն ո րո շա կի սուբյեկտ նե րի՝ բան-
կե րի և վար կային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ 
վար կային պայ մա նագ րի կար ևո րա գույն ա ռանձ նա հատ կու թյունն է նաև այն, որ այդ պայ-
մա նագ րով բան կը կամ վար կային կազ մա կեր պու թյունն ա կն կա լում է ո րո շա կի հա տու ցում, 
այլ կերպ ա սած՝ այն հա տու ցե լի պայ մա նա գիր է: Բան կը վար կային պայ մա նագ րով ո րո շա-
կի դրա մա կան մի ջոց ներ փո խա ռո ւին տրա մադ րե լու դի մաց ա կն կա լում է, որ փո խա ռուն 
պետք է ի րեն վե րա դարձ նի այդ մի ջոց նե րը և բա ցի դրա նից նաև վճա րի ո րո շա կի տո կոս-
ներ` տրա մադր ված մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման դի մաց որ պես հա տու ցում: Նմա նա տիպ մո-
տե ցու մը բխում է վար կային պայ մա նագ րի է ու թյու նից, քա նի որ բան կը, իր ու նե ցած մի ջոց-
նե րից ո րո շա կի մա սը տրա մադ րե լով կոնկ րետ ան ձին, զրկ վում է դրանց տնօ րին ման և այլ 
ան ձանց տրա մադ րե լու մի ջո ցով շա հույթ ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նից, ո ւս տի ա կն կա-
լում է ո րո շա կի վար ձատ րու թյուն՝ տո կոս նե րի տես քով: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
նմա նա տիպ մո տե ցու մը բխում է հենց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 887-րդ հոդ վա ծի 
կար գա վո րու մից, ո րի հա մա ձայն՝ 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:

 Հիմք ըն դու նե լով վար կային պայ մա նագ րի՝ պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
ծագ ման ի նք նու րույն հիմք լի նե լու հան գա ման քը և այդ հա րա բե րու թյուն նե րի դրա մա կան 
բնույ թը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ դրա նկատ մամբ կի րա ռե լի են դրա մա կան 
պար տա վո րու թյամբ պա հանջ նե րը մա րե լու հեր թա կա նու թյան վե րա բե րյալ՝ ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րենսգր քի 358-րդ հոդ վա ծի կար գա վո րումն ե րը: Ո ւս տի, ե թե կող մե րի միջև առ-
կա չէ այլ հա մա ձայ նու թյուն, ա ռա ջին հեր թին մար վում են պար տա վո րու թյան կա տար ման 
ստաց մանն ո ւղղ ված` պար տա տի րոջ ծախ սե րը, այ նու հետև` տո կոս նե րը, նե րա ռյալ՝ նույն 
օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րը, ի սկ մնա ցած մա սով` պարտ քի 
հիմն ա կան գու մա րը: ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քում նմա նա տիպ կար գա վո րում նա-
խա տե սե լը նպա տակ է հե տապն դել պար տա վո րու թյան մար ման հեր թա կա նու թյան հար-
ցում սահ մա նե լու ո րո շա կի ու թյուն: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծել է նաև, որ օ րենս դի րը 
նա խա տե սել է նման հեր թա կա նու թյու նից շեղ վե լու հնա րա վո րու թյուն, որ պի սին կա րող է 
լի նել կող մե րի հա մա ձայ նու թյու նը: Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
ե թե կող մերն այլ բան չեն նա խա տե սել, ա պա կաշ կանդ ված են սույն կար գա վոր մամբ, և 
ցան կա ցած դեպ քում ա ռաջ նա հեր թու թյու նը փո փո խե լիս պետք է առ կա լի նի նրանց հա մա-
ձայ նու թյու նը: Նմա նա տիպ մո տե ցու մից բխում է, որ դրա մա կան պար տա վո րու թյան մար-
ման ա ռաջ նա հեր թու թյան վե րա բե րյալ պայ մա նը մի ա կող մա նի ո րեն չի կա րող փո փոխ վել: 
Ո ւս տի, վար կային պայ մա նագ րով նա խա տես ված դրա մա կան պար տա վո րու թյան մար ման 
ա ռաջ նա հեր թու թյան վե րա բե րյալ պայ մա նագ րի պայ մա նը փո խա տո ւի կող մից մի ա կող մա-
նի փո փո խե լը և պար տա վո րու թյան հիմն ա կան գու մարն ա ռա ջին հեր թին մա րե լը հա կա-
սում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի վկա յա կոչ ված կար գա վոր մա նը: 

էջ
88-96



XIX

Վ ՆԱՍ ՊԱՏ ՃԱ ՌԵ  ՀԻՄՆ ՀԱՐՍ ՏԱՑ ՄԱՆ  
ՀԵ ՏԵ ՎԱՆ ՔՈՎ ԾԱ ԳԱԾ ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ  ՆԵՐ

18.10.2019թ.
7. Ժի րայր Սէ ֆի լյանն ը նդ դեմ «Ար մե նի ա Թի-Վի» ՓԲԸ-ի, Վա հե Ղա զա րյա նի և 

Նել լի Հա   նյա նի, քաղ. գործ թիվ Ե ԱԴԴ/2612/02/16

Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է վի րա վո րան քի և զր պար տու թյան մի-
ջո ցով պատ վին, ար ժա նա պատ վու թյա նը և բա րի համ բա վին հասց ված վնա սի հա տուց ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին այն դեպ քում, ե րբ հան րային ան ձի (մաս նա վո րա պես՝ քա ղա-
քա կան գործ չի) վե րա բե րյալ ա րա տա վո րող տե ղե կու թյուն նե րը տա րած վում են լրագ րո ղի կող-
մից: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո  մը. ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը Վա նո Ե ղի ա զա րյանն 
ը նդ դեմ Բո րիս Աշ րա ֆյա նի թիվ ԼԴ/0749/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 27.04.2012 թվա կա նի 
ո րոշ մամբ ման րա մասն ան դրա դար ձել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա-
ծի, բո վան դա կային ա ռու 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 ի րա վա կան դրույթ նե րի մեկ նա բան մա նը: 

Հե տա գա ո րո շումն ե րով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը զար գաց րել է վե րոգ րյալ ո րոշ մամբ իր 
հայտ նած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը: Մաս նա վո րա պես՝ Ա նիկ Դավ թյանն ը նդ դեմ Տիգ րան 
Վի րա բյա նի թիվ Ա ՎԴ/0179/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 08.05.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ մար դու ար ժա նա պատ վու թյու նը մար դու ի րա-
վունք նե րի հիմն ա կան աղ բյուրն է, պե տու թյան գո յու թյան հիմն ա կան պատ ճառ նե րից մե կը: 
Մար դու ար ժա նա պատ վու թյան մա սին նշ ված է նաև Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր 
հռ չա կագ րում, « Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին» մի ջազ գային դաշ-
նագ րում, ո րոնց հա մա ձայն` մար դիկ ծն վում են ա զատ և հա վա սար ի րենց ար ժա նա պատ վու-
թյամբ և ի րա վունք նե րով, մարդ կային ըն տա նի քի բո լոր ան դամն ե րին ներ հա տուկ է ար ժա նա-
պատ վու թյու նը: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը հռ չա կել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ժո-
ղովր դա վա րա կան և ի րա վա կան պե տու թյուն է: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում մար դու 
ար ժա նա պատ վու թյու նը ճա նաչ վում է որ պես բարձ րա գույն ար ժեք, որ պես մար դու ի րա վունք-
նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի ան քակ տե լի հիմք, ին չից հետ ևում է, որ յու րա քան չյուր մար դու 
ար ժա նա պատ վու թյու նը են թա կա է պաշտ պա նու թյան պե տու թյան կող մից: Մի ա ժա մա նակ 
ա զա տո րեն ար տա հայտ վե լու ի րա վունքն ըն կած է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան և 
ի րա վա կան պե տու թյան հիմ քում, այն հան դի սա նում է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան 
զար գաց ման հիմն ա կան խթան նե րից մե կը և 27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ-
մա նադ րու թյան 27-րդ [(2015 թվա կա նի փո փոխ�թյ�ն   նե րով ՀՀ Սահ մա նադր�  թյան 42-րդ)] և 
« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի1 
10-րդ հոդ ված ներն ան վե րա պա հո րեն հե տապն դում են վե րը նշ ված նպա տա կը: Սա կայն ի նչ-
պես նշ ված է Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տում, այս ա զա տու թյան ի րա կա նա ցու մը 
կապ ված է պար տա կա նու թյուն նե րի և պա տաս խա նատ վու թյան հետ: Չպետք է ան տե սել նաև 
այլ ի րա վունք նե րը, մաս նա վո րա պես` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և մի ջազ գային` մար դու հիմ-
նա րար ի րա վունք նե րին վե րա բե րող փաս տաթղ թե րում նշ ված ար ժա նա պատ վու թյան և մաս-
նա վոր կյան քի ի րա վուն քը, ո րոնք պա կաս կար ևոր չեն ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան 
և ի րա վա կան պե տու թյան հա մար: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ այն դեպ-
քե րում, ե րբ մար դու ար ժա նա պատ վու թյան և ար տա հայտ վե լու ա զա տու թյան ի րա վուն քի բա-
խում է տե ղի ու նե նում, ան հրա ժեշտ է գտ նել պարզ հա վա սա րակշ ռու թյուն սրանց միջև: Սրան-
ցից յու րա քան չյուրն էլ ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան ան հրա ժեշտ բա ղադ րա մա սեր 
են, և եր կուսն էլ պետք է ներ դաշ նա կո րեն առ կա լի նեն ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու-
նում: ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա-
վոր ված ան ձի ար ժա նա պատ վու թյան գործ նա կա նում ա պա հով ման ի րա վա կան ե րաշ խիք է: 

Ամ փո փե լով նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հա վե լել է հետ ևյա լը.

Ան ձի ար ժա նա պատ վու թյու նը և կար ծի քի տա րած ման ա զա տու թյու նը պետք է գտն վեն 
ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյան մեջ: Բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով սահ ման ված սահ մա նա փակ 
դեպ քե րի՝ ան թույ լատ րե լի է ան ձի ար ժա նա պատ վու թյան ոտ նա հա րու մը՝ կար ծի քի տա րած-
ման ա զա տու թյան շղար շի ներ քո:

1  Այսուհետ` սույն բաժնում Եվրոպական կոնվենցիա:
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հատ կա պես կար ևո րել է այս հար ցում լրագ րող նե րի գոր ծու-
նե ու թյու նը, ով քեր լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող (այ սինքն՝ ը ստ « Զանգ վա-
ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի տրա մա բա նու թյան՝ տե ղե կատ վու թյուն 
տա րա ծող) ար հես տա վարժ սուբյեկտ ներ են: Ե թե հա սա րա կու թյան սո վո րա կան ան դա մի 
հա մար մի գու ցե կա րող է ոչ մի ան շա նակ լի նել տե ղե կատ վու թյան տա րած ման հար ցում բա-
րեխղ ճու թյան սկզ բուն քի պահ պա նու մը, ա պա սույն սկզ բուն քը պետք է ըն կած լի նի լրագ րո-
ղա կան գոր ծու նե ու թյան հիմ քում:

Նշ ված դիր քո րո շու մը հա մադ րե լով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի2 
և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի հետ՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է հետ ևյա լը.

Հ րա պա րա կե լով որ ևէ գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյուն՝ լրագ րո ղը պար տա վոր է ող-
ջա միտ բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րը ձեռ նար կել տե ղե կատ վու թյան` ի րա կա նու թյա նը հա-
մա պա տաս խա նե լու հան գա ման քը ճշ տե լու հա մար: Ան գամ ե թե լրագ րո ղի դա տո ղու թյու նը 
հիմն վում է որ ևէ ան ձի հայտ նած փաս տե րի վրա, ա պա որ պես ի րա վա հա րա բե րու թյան ար-
հես տա վարժ մաս նա կից՝ լրագ րո ղը պար տա վոր է ա ռն վազն փոր ձել լսել տե ղե կատ վու թյան 
հաս ցե ա տի րոջ կար ծի քը, ո րից հե տո մի այն հրա պա րա կել իր գնա հա տո ղա կան դա տո ղու-
թյու նը: Ը նդ ո րում, ան գամ գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյու նը պետք է հիմն վի բա վա րար 
փաս տա կան կազ մի վրա՝ պայ մա նա վոր ված բա րեխղ ճու թյան սկզ բուն քի պահ պան ման ան-
հրա ժեշ տու թյամբ: Հա կա ռակ պա րա գա յում ար ված ար տա հայ տու թյու նը կա րող է ո րակ վել 
որ պես վի րա վո րանք (ե թե ի հար կե բա վա րա րում է ան հրա ժեշտ մնա ցած պայ ման նե րին): 

Ինչ վե րա բե րում է զր պար տու թյա նը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա նագ րել է, որ 
լրագ րո ղի գոր ծու նե ու թյու նը չի կա րող հե տապն դել քո ղարկ ված կեր պով ան ձի պա տի վը, 
ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բավն ա րա տա վո րե լու նպա տակ: Եվ րո պա-
կան դա տա րա նի հայտ նած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը փաս տել է, որ նմա նա տիպ դեպ քե րում կար ևոր վում է օբյեկ տիվ ըն կա լու մը, այ սինքն՝ 
այն հան գա ման քը, թե ա րդյոք հա սա րա կու թյան սո վո րա կան ան դամն էլ կզ գա, որ տվյալ 
հայ տա րա րու թյունն ի րա կա նում հաս ցե ագր ված է ան մի ջա կա նո րեն հայց վո րին, կամ էլ որ 
հենց նա է հան դի սա ցել քն նա դա տու թյան թի րախ: 

Փաս տա ցի տվյալ ներ հրա պա րա կող լրագ րո ղը պետք է ա պա ցու ցի, որ մինչ հրա պա-
րա կե լը ձեռ նար կել է այն պի սի մի ջոց ներ, ո րոնք հնա րա վո   ձե ռել վեր ջի նիս 
հան գե   թյան այն մա սին, որ փաս տա ցի այդ տվյալ նե րը պայ մա նա վոր ված են 
հան րային գե րա կա շա հով և կա րող է ին հա մա պա տաս խա նել ի րա կա նու թյա նը: Բա ցի այդ, 
հրա պա րա կող ան ձը պետք է նշ ված տվյալ նե րը բա ցա հայ տի բա րե խիղճ և հա վա սա րակշռ-
ված: Այս դեպ քում բա րեխղ ճու թյու նը են թադ րում է տե ղե կատ վու թյան (փաս տա ցի տվյա լի 
(տ վյալ նե րի)) ամ բող ջա կան, ա ռանց է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի փո փոխ-
ման շա րադ րանք: 

Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է, որ թեև քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի 
մա սով քն նա դա տու թյան սահ ման ներն ա վե լի լայն են, սա կայն հան դուր ժո ղա կա նու թյու-
նը վե րա բե րում է վեր ջին նե րիս քա ղա քա կան գոր ծու նե ու թյան ա ռն չու թյամբ տա րած ված 
տե ղե կատ վու թյա նը, ը նդ ո րում՝ ոչ բա ցար ձակ ծա վալ նե րով: Այ սինքն՝ ան գամ քա ղա քա-
կան գոր ծու նե ու թյան քն նա դա տու թյան ար դյուն քում հրա պա րակ ված տե ղե կատ վու թյան 
կա պակ ցու թյամբ քա ղա քա կան գոր ծիչ ներն օ գտ վում են պատ վի և ար ժա նա պատ վու թյան 
պաշտ պա նու թյու նից: Ի սկ ե թե քա ղա քա կան գոր ծի չը հան դես է գա լիս որ պես մաս նա վոր 
ան ձ, ա պա վեր ջի նիս վե րա բե րյալ քն նա դա տու թյան նկատ մամբ ամ բողջ ծա վա լով կի րա-
ռե լի են Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի սահ մա նա փա կումն ե րը, և հն չեց րած կար-
ծի քը կամ տա րա ծած տե ղե կու թյու նը որ պես զր պար տու թյուն գնա հա տե լիս չպետք է հաշ վի 
առ նել ան ձի` պաշ տո նա տար ան ձ լի նե լու հան գա ման քը:

 ԺԱ ՌԱՆ ԳԱ ԿԱՆ Ի ՐԱ 
20.02.2019թ.

8. « Զար գաց ման Հայ կա կան Բանկ» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ Վար  հի և Խա չա 
Թառ լա նյան նե րի, քաղ. գործ թիվ Ե ՇԴ/0397/02/15

Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է տասն չոր սից մինչև տաս նութ տա-
րե կան ան չա փա հաս նե րի կող մից ժա ռան գու թյան ըն դուն ման և ժա ռան գա տո ւի պար տա-

2  Այսուհետ` սույն բաժնում Եվրոպական դատարան:
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հատ կա պես կար ևո րել է այս հար ցում լրագ րող նե րի գոր ծու-
նե ու թյու նը, ով քեր լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող (այ սինքն՝ ը ստ « Զանգ վա-
ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի տրա մա բա նու թյան՝ տե ղե կատ վու թյուն 
տա րա ծող) ար հես տա վարժ սուբյեկտ ներ են: Ե թե հա սա րա կու թյան սո վո րա կան ան դա մի 
հա մար մի գու ցե կա րող է ոչ մի ան շա նակ լի նել տե ղե կատ վու թյան տա րած ման հար ցում բա-
րեխղ ճու թյան սկզ բուն քի պահ պա նու մը, ա պա սույն սկզ բուն քը պետք է ըն կած լի նի լրագ րո-
ղա կան գոր ծու նե ու թյան հիմ քում:

Նշ ված դիր քո րո շու մը հա մադ րե լով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի2 
և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի հետ՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է հետ ևյա լը.

Հ րա պա րա կե լով որ ևէ գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյուն՝ լրագ րո ղը պար տա վոր է ող-
ջա միտ բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րը ձեռ նար կել տե ղե կատ վու թյան` ի րա կա նու թյա նը հա-
մա պա տաս խա նե լու հան գա ման քը ճշ տե լու հա մար: Ան գամ ե թե լրագ րո ղի դա տո ղու թյու նը 
հիմն վում է որ ևէ ան ձի հայտ նած փաս տե րի վրա, ա պա որ պես ի րա վա հա րա բե րու թյան ար-
հես տա վարժ մաս նա կից՝ լրագ րո ղը պար տա վոր է ա ռն վազն փոր ձել լսել տե ղե կատ վու թյան 
հաս ցե ա տի րոջ կար ծի քը, ո րից հե տո մի այն հրա պա րա կել իր գնա հա տո ղա կան դա տո ղու-
թյու նը: Ը նդ ո րում, ան գամ գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյու նը պետք է հիմն վի բա վա րար 
փաս տա կան կազ մի վրա՝ պայ մա նա վոր ված բա րեխղ ճու թյան սկզ բուն քի պահ պան ման ան-
հրա ժեշ տու թյամբ: Հա կա ռակ պա րա գա յում ար ված ար տա հայ տու թյու նը կա րող է ո րակ վել 
որ պես վի րա վո րանք (ե թե ի հար կե բա վա րա րում է ան հրա ժեշտ մնա ցած պայ ման նե րին): 

Ինչ վե րա բե րում է զր պար տու թյա նը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա նագ րել է, որ 
լրագ րո ղի գոր ծու նե ու թյու նը չի կա րող հե տապն դել քո ղարկ ված կեր պով ան ձի պա տի վը, 
ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բավն ա րա տա վո րե լու նպա տակ: Եվ րո պա-
կան դա տա րա նի հայտ նած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը փաս տել է, որ նմա նա տիպ դեպ քե րում կար ևոր վում է օբյեկ տիվ ըն կա լու մը, այ սինքն՝ 
այն հան գա ման քը, թե ա րդյոք հա սա րա կու թյան սո վո րա կան ան դամն էլ կզ գա, որ տվյալ 
հայ տա րա րու թյունն ի րա կա նում հաս ցե ագր ված է ան մի ջա կա նո րեն հայց վո րին, կամ էլ որ 
հենց նա է հան դի սա ցել քն նա դա տու թյան թի րախ: 

Փաս տա ցի տվյալ ներ հրա պա րա կող լրագ րո ղը պետք է ա պա ցու ցի, որ մինչ հրա պա-
րա կե լը ձեռ նար կել է այն պի սի մի ջոց ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռել վեր ջի նիս 
հան գե լու հետ ևու թյան այն մա սին, որ փաս տա ցի այդ տվյալ նե րը պայ մա նա վոր ված են 
հան րային գե րա կա շա հով և կա րող է ին հա մա պա տաս խա նել ի րա կա նու թյա նը: Բա ցի այդ, 
հրա պա րա կող ան ձը պետք է նշ ված տվյալ նե րը բա ցա հայ տի բա րե խիղճ և հա վա սա րակշռ-
ված: Այս դեպ քում բա րեխղ ճու թյու նը են թադ րում է տե ղե կատ վու թյան (փաս տա ցի տվյա լի 
(տ վյալ նե րի)) ամ բող ջա կան, ա ռանց է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի փո փոխ-
ման շա րադ րանք: 

Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է, որ թեև քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի 
մա սով քն նա դա տու թյան սահ ման ներն ա վե լի լայն են, սա կայն հան դուր ժո ղա կա նու թյու-
նը վե րա բե րում է վեր ջին նե րիս քա ղա քա կան գոր ծու նե ու թյան ա ռն չու թյամբ տա րած ված 
տե ղե կատ վու թյա նը, ը նդ ո րում՝ ոչ բա ցար ձակ ծա վալ նե րով: Այ սինքն՝ ան գամ քա ղա քա-
կան գոր ծու նե ու թյան քն նա դա տու թյան ար դյուն քում հրա պա րակ ված տե ղե կատ վու թյան 
կա պակ ցու թյամբ քա ղա քա կան գոր ծիչ ներն օ գտ վում են պատ վի և ար ժա նա պատ վու թյան 
պաշտ պա նու թյու նից: Ի սկ ե թե քա ղա քա կան գոր ծի չը հան դես է գա լիս որ պես մաս նա վոր 
ան ձ, ա պա վեր ջի նիս վե րա բե րյալ քն նա դա տու թյան նկատ մամբ ամ բողջ ծա վա լով կի րա-
ռե լի են Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի սահ մա նա փա կումն ե րը, և հն չեց րած կար-
ծի քը կամ տա րա ծած տե ղե կու թյու նը որ պես զր պար տու թյուն գնա հա տե լիս չպետք է հաշ վի 
առ նել ան ձի` պաշ տո նա տար ան ձ լի նե լու հան գա ման քը:

 ԺԱ ՌԱՆ ԳԱ ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ
20.02.2019թ.

8. « Զար գաց ման Հայ կա կան Բանկ» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ Վար դու հի և Խա չա տուր 
Թառ լա նյան նե րի, քաղ. գործ թիվ Ե ՇԴ/0397/02/15

Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է տասն չոր սից մինչև տաս նութ տա-
րե կան ան չա փա հաս նե րի կող մից ժա ռան գու թյան ըն դուն ման և ժա ռան գա տո ւի պար տա-

2  Այսուհետ սույն բաժնում Եվրոպական դատարան:

էջ
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տե րե րի կող մից նրանց նկատ մամբ պա հանջ ներ կա յաց նե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին` 
մի ա ժա մա նակ վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն ե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Ա նդ րա դառ նա լով տասն չոր սից մինչև տաս նութ 
տա րե կան ան չա փա հաս նե րի կող մից ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե-
րին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը մի ա կողմ գոր ծարք է, 
հետ ևա բար նշ ված հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի են տասն չոր սից մինչև տաս-
նութ տա րե կան ան չա փա հաս նե րի կող մից գոր ծարք կն քե լու վե րա բե րյալ կար գա վո րումն ե րը: 
Այ սինքն, տասն չոր սից մինչև տաս նութ տա րե կան ան չա փա հաս նե րը ժա ռան գու թյունն ըն դու-
նում են` մաս նա վո րա պես նո տա րին դի մում են ներ կա յաց նում, ի նք նու րույն, սա կայն ան պայ-
մա նո րեն ի րենց օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գրա վոր հա մա ձայ նու թյամբ: 

Օ րենսդ րի կող մից նման կար գա վո րում նա խա տե սե լը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա-
ման քով, որ թեև տասն չոր սից մինչև տաս նութ տա րե կան ան չա փա հաս նե րը ո րո շա կի ծա վա-
լով օ ժտ ված են քա ղա քա ցի ա կան գոր ծու նա կու թյամբ, սա կայն մաս նա վո րա պես տա րի քային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից ել նե լով` այն դեռևս բա վա րար չէ, որ պես զի նշ ված խմ բի մեջ 
մտ նող ան չա փա հաս նե րը լի ար ժե քո րեն ու նակ լի նեն ըն կա լե լու սե փա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րով քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ ձեռք բե րե լու և ի րաց նե լու 
ի րա վա կան հետ ևանք նե րը: Հետ ևա բար դա է պատ ճա ռը, որ բա ցա ռու թյամբ ո րո շա կի խումբ 
գոր ծարք նե րի, մնա ցած գոր ծարք նե րի դեպ քե րում օ րենս դի րը պար տա դիր է հա մա րում նաև 
օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի հա մա ձայ նու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րոն շյալ կար գա վո րումն ար դա րա ցի ո րեն գոր ծում է 
նաև ժա ռանգ ման ըն դուն ման դեպ քում` նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ տասն չոր սից 
մինչև տաս նութ տա րե կան ան չա փա հաս նե րը պետք է լի ար ժե քո րեն պատ կե րա ցում կազ մեն 
ժա ռան գու թյան ըն դուն ման ի րա վա կան հետ ևանք նե րի` մաս նա վո րա պես այն հան գա ման-
քի մա սին, որ ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը են թադ րում է ի նչ պես ի րա վունք նե րի, այն պես էլ 
պար տա կա նու թյուն նե րի ստանձ նում, ո րից էլ ել նե լով` հե տա գա յում ժա ռանգ նե րը կա րող են 
պա տաս խա նատ վու թյուն կրել ժա ռան գա տո ւի պար տա տե րե րի ա ռջև: Հետ ևա բար տրա մա-
բա նա կան է, որ նշ ված դեպ քե րում ևս պա հանջ վում է օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա-
ձայ նու թյու նը, որ պես զի ար դյու նա վետ կեր պով ի րա կա նաց վի տասն չոր սից մինչև տաս նութ 
տա րե կան ան չա փա հաս ժա ռանգ նե րի ի րա վունք նե րի և շա հե րի ա պա հո վու մը: 

Անդ րա դառ նա լով պար տա տե րե րի կող մից տասն չոր սից մինչև տաս նութ տա րե կան ան-
չա փա հաս նե րին պա հանջ ներ ներ կա յաց նե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին` Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը փաս տել է, որ քա նի որ պա հանջ ներ կա յաց նե լու նպա տակն այն է, որ իր ժա ռանգ-
ման ի րա վունքն ի րաց նե լիս ժա ռան գը հս տակ պատ կե րա ցում ու նե նա ի նչ պես ժա ռան գու թյան 
զանգ վա ծի մեջ մտ նող ի րա վունք նե րի, այն պես էլ ժա ռան գա տո ւի պար տա վո րու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ, պա հանջ ներ կա յաց նե լը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ ժա ռան գը տե ղյակ 
լի նի և լի ար ժե քո րեն պատ կե րա ցում կազ մի ժա ռան գու թյան ըն դուն ման հետ ևանք նե րի մա-
սին: Նկա տի ու նե նա լով, որ քա ղա քա ցի ա կան հա րա բե րու թյան սուբյեկ տը տասն չոր սից մինչև 
տաս նութ տա րե կան ան չա փա հասն է, ի սկ օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչն ա պա հո վում է վեր ջի-
նիս կող մից իր ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի լի ար ժեք ի րա ցու մը` հա վա նու թյուն 
տա լով կամ չտա լով ան չա փա հա սի կն քած գոր ծարք նե րին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել 
է, որ դա տա րան նե րի կող մից ու շադ րու թյուն պետք է դարձ վի այս եր կու հան գա մանք նե րին 
մի ա ժա մա նակ: Մաս նա վո րա պես ան հրա ժեշտ է պար զել, թե ա րդյոք և՛ տասն չոր սից մինչև 
տաս նութ տա րե կան ան չա փա հա սը, և՛ նրա օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը տե ղյակ են ե ղել պար-
տա տի րոջ պա հան ջի մա սին, և այդ հան գա ման քը հաշ վի առ նե լով` հա մա պա տաս խա նա բար 
ըն դու նել են ժա ռան գու թյու նը կամ տվել հա մա ձայ նու թյուն ժա ռան գու թյան ըն դուն ման մա սին: 

24.09.2019թ.
9. Նա զիկ և Մա նիկ Պո ղո սյան ներն ը նդ դեմ Հռիփ սի մե Թագ վո րյա նի, քաղ. գործ 

թիվ Ե ԱՔԴ/4912/02/15

Խն դիր. Ո ՞ր պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյունն է ան հրա ժեշտ ան ձին փաս-
տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու հա մար և ո ՞վ է 
կրում այդ պայ ման նե րի առ կա յու թյան ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյունն ու դրանք չա պա-
ցու ցե լու բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շում. Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած 
ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ փաս տա ցի տի րա-
պետ ման ե ղա նա կով ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
պար զել`

էջ
124-134



XXII Իրավական դիրքորոշումներ

Ø  ժա ռան գու թյան բաց ման օ րը ժա ռան գա տո ւին պատ կա նող գույ քի կազ մը (ժա-
ռան գա կան զանգ վա ծը),

Ø  ժա ռան գի կող մից ժա ռան գա կան զանգ վա ծի մեջ մտ նող գույ քը (դ րա կազ մի մեջ 
մտ նող գույ քե րից որ ևէ մե կը) փաս տա ցի տի րա պե տե լուն և կա ռա վա րե լուն ո ւղղ ված տա-
րաբ նույթ ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ ձեռ նար կած լի նե լը,

Ø նշ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վե ցամ սյա ժամ ե-
տում ձեռ նար կած լի նե լը: 

Ընդ ո րում, նշ ված հան գա մանք ներն ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նը կրում է այդ 
փաս տե րը վկա յա կո չած կող մը, ո ւս տի վեր ջինս էլ պետք է կրի նշ ված փաս տերն ա պա ցուց-
ված չլի նե լու բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը: 

ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ

Ծ նող նե րի ա լի մեն տային պար տա վո րու թյուն նե րը
19.02.2019թ.

10. Հաս միկ Բա դա լյանն ը նդ դեմ Նշան Իս պի րյա նի, քաղ. գործ թիվ 
Ե ՄԴ/3052/02/14

Խն դիր. Ա րդյո՞ք ա լի մենտ վճա րող ծնո ղի կող մից կա նո նա վոր վաս տակ և (կամ) այլ 
ե կա մուտ ստա նա լու պա րա գա յում դա տա րա նը կա րող է սահ մա նել կա յուն դրա մա կան գու-
մա րով ա լի մեն տի ա մե նամ սյա չափ, ե թե ծնո ղի վաս տա կից և (կամ) այլ ե կամ տից բաժ նային 
հա րա բե րակ ցու թյամբ ա լի մենտ սահ մա նե լիս ա լի մեն տի չա փը բա վա րար չէ ե րե խայի գո յու-
թյան նվա զա գույն պայ ման ներն ա պա հո վե լու հա մար: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, զար գաց նե լով նախ կի-
նում ար տա հայ տած դիր քո րո շումն ե րը, հա վե լել է, որ և՛ ա լի մենտ վճա րող ծնո ղի, և՛ ե րե խայի 
բա վա րար կեն սա մա կար դա կի ա պա հով ման, ե րե խայի լա վա գույն շա հի և ա լի մենտ վճա րող 
ծնո ղի ու շադ րու թյան ար ժա նի շա հե րի հա վա սա րակշ ռու թյան ա պա հով ման ան հրա ժեշ տու-
թյու նը հաշ վի առ նե լով՝ օ րենսդ րի կող մից ո րո շա կի ճկու նու թյուն է թույ լատր ված ա լի մեն տի 
վճար ման տե սա կը և ա լի մեն տի չա փը ո րո շե լու հար ցում: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ ըն տա նե կան 
օ րենսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս բա ժին նե րով ա լի մենտ 
բռ նա գան ձե լիս փո փո խե լու (ն վա զեց նել կամ ա վե լաց նել) օ րեն քով սահ ման ված բաժ նի չա-
փե րը: Նմա նա պես օ րենս դի րը հնա րա վո րու թյուն է տվել դա տա րան նե րին ա լի մեն տի չափ 
սահ մա նել ի նչ պես կա յուն դրա մա կան գու մա րով, այն պես էլ կա յուն դրա մա կան գու մա րով 
և բա ժին նե րով: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ նույն տրա մա բա նու թյամբ էլ հնա րա-
վո րու թյուն է տր վել ան գամ ծնո ղի կող մից կա նո նա վոր ե կա մուտ ստա նա լու պայ ման նե րում 
սահ մա նե լու ա լի մենտ՝ կա յուն դրա մա կան գու մա րի չա փով: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 71-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում եզ րա հան գել է, որ կա յուն դրա մա կան գու մա րով ա լի-
մենտ սահ ման վում է հետ ևյալ դեպ քե րում.

1) բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյամբ ա լի մեն տի բռ նա գան ձումն ան հնար է,
2) բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյամբ ա լի մեն տի բռ նա գան ձու մը դժ վար է,
3) բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյան ա լի մեն տի բռ նա գան ձումն է ա կա նո րեն վնա սում է 

ստա ցող նե րից որ ևէ մե կի շա հե րին,
4) ա լի մենտ վճա րե լու պար տա կա նու թյուն ու նե ցող ծնո ղը ստա նում է ոչ կա նո նա վոր 

կամ փո փոխ վող վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ,
5) ա լի մենտ վճա րե լու պար տա կա նու թյուն ու նե ցող ծնո ղը վաս տակ և (կամ) այլ ե կա-

մուտ ստա նում է բնամ թեր քի տես քով կամ ար տար ժույ թով,
6) ա լի մենտ վճա րե լու պար տա կա նու թյուն ու նե ցող ծնո ղը վաս տակ և (կամ) այլ ե կա-

մուտ չու նի կամ չի ստա նում: 
Ընդ ո րում, վե րը նշ ված 6-րդ կե տը (ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 71-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սի 2-րդ պար բե րու թյան «գ» կե տը) վեր լու ծե լով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է, որ 
օ րենս դի րը, ե րե խայի լա վա գույն շա հը հիմք ըն դու նե լով, ա լի մեն տի վճա րու մից չի ա զա տում 
ծնո ղին ան գամ այն դեպ քում, ե րբ վեր ջինս ե կա մուտ չի ստա նում: Նշ ված մո տե ցու մը պայ-
մա նա վոր ված է ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ ե րե խա նե րի 
ապ րուս տը հո գա լու՝ ծնող նե րի պար տա կա նու թյամբ: Այ սինքն՝ ծնող նե րը պար տա վոր են 
հո գալ ե րե խա նե րի ապ րուստն ան գամ այն դեպ քում, ե րբ վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ 
չու նեն:

էջ
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XXIIIԻրավական դիրքորոշումներ

Ø  ժա ռան գու թյան բաց ման օ րը ժա ռան գա տո ւին պատ կա նող գույ քի կազ մը (ժա-
ռան գա կան զանգ վա ծը),

Ø  ժա ռան գի կող մից ժա ռան գա կան զանգ վա ծի մեջ մտ նող գույ քը (դ րա կազ մի մեջ 
մտ նող գույ քե րից որ ևէ մե կը) փաս տա ցի տի րա պե տե լուն և կա ռա վա րե լուն ո ւղղ ված տա-
րաբ նույթ ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ ձեռ նար կած լի նե լը,

Ø նշ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վե ցամ սյա ժամ ե-
տում ձեռ նար կած լի նե լը: 

Ընդ ո րում, նշ ված հան գա մանք ներն ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նը կրում է այդ 
փաս տե րը վկա յա կո չած կող մը, ո ւս տի վեր ջինս էլ պետք է կրի նշ ված փաս տերն ա պա ցուց-
ված չլի նե լու բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը: 

ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ

Ծ նող նե րի ա լի մեն տային պար տա վո րու թյուն նե րը
19.02.2019թ.

10. Հաս միկ Բա դա լյանն ը նդ դեմ Նշան Իս պի րյա նի, քաղ. գործ թիվ 
Ե ՄԴ/3052/02/14

Խն դիր. Ա րդյո՞ք ա լի մենտ վճա րող ծնո ղի կող մից կա նո նա վոր վաս տակ և (կամ) այլ 
ե կա մուտ ստա նա լու պա րա գա յում դա տա րա նը կա րող է սահ մա նել կա յուն դրա մա կան գու-
մա րով ա լի մեն տի ա մե նամ սյա չափ, ե թե ծնո ղի վաս տա կից և (կամ) այլ ե կամ տից բաժ նային 
հա րա բե րակ ցու թյամբ ա լի մենտ սահ մա նե լիս ա լի մեն տի չա փը բա վա րար չէ ե րե խայի գո յու-
թյան նվա զա գույն պայ ման ներն ա պա հո վե լու հա մար: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, զար գաց նե լով նախ կի-
նում ար տա հայ տած դիր քո րո շումն ե րը, հա վե լել է, որ և՛ ա լի մենտ վճա րող ծնո ղի, և՛ ե րե խայի 
բա վա րար կեն սա մա կար դա կի ա պա հով ման, ե րե խայի լա վա գույն շա հի և ա լի մենտ վճա րող 
ծնո ղի ու շադ րու թյան ար ժա նի շա հե րի հա վա սա րակշ ռու թյան ա պա հով ման ան հրա ժեշ տու-
թյու նը հաշ վի առ նե լով՝ օ րենսդ րի կող մից ո րո շա կի ճկու նու թյուն է թույ լատր ված ա լի մեն տի 
վճար ման տե սա կը և ա լի մեն տի չա փը ո րո շե լու հար ցում: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ ըն տա նե կան 
օ րենսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս բա ժին նե րով ա լի մենտ 
բռ նա գան ձե լիս փո փո խե լու (ն վա զեց նել կամ ա վե լաց նել) օ րեն քով սահ ման ված բաժ նի չա-
փե րը: Նմա նա պես օ րենս դի րը հնա րա վո րու թյուն է տվել դա տա րան նե րին ա լի մեն տի չափ 
սահ մա նել ի նչ պես կա յուն դրա մա կան գու մա րով, այն պես էլ կա յուն դրա մա կան գու մա րով 
և բա ժին նե րով: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ նույն տրա մա բա նու թյամբ էլ հնա րա-
վո րու թյուն է տր վել ան գամ ծնո ղի կող մից կա նո նա վոր ե կա մուտ ստա նա լու պայ ման նե րում 
սահ մա նե լու ա լի մենտ՝ կա յուն դրա մա կան գու մա րի չա փով: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 71-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում եզ րա հան գել է, որ կա յուն դրա մա կան գու մա րով ա լի-
մենտ սահ ման վում է հետ ևյալ դեպ քե րում.

1) բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյամբ ա լի մեն տի բռ նա գան ձումն ան հնար է,
2) բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյամբ ա լի մեն տի բռ նա գան ձու մը դժ վար է,
3) բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյան ա լի մեն տի բռ նա գան ձումն է ա կա նո րեն վնա սում է 

ստա ցող նե րից որ ևէ մե կի շա հե րին,
4) ա լի մենտ վճա րե լու պար տա կա նու թյուն ու նե ցող ծնո ղը ստա նում է ոչ կա նո նա վոր 

կամ փո փոխ վող վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ,
5) ա լի մենտ վճա րե լու պար տա կա նու թյուն ու նե ցող ծնո ղը վաս տակ և (կամ) այլ ե կա-

մուտ ստա նում է բնամ թեր քի տես քով կամ ար տար ժույ թով,
6) ա լի մենտ վճա րե լու պար տա կա նու թյուն ու նե ցող ծնո ղը վաս տակ և (կամ) այլ ե կա-

մուտ չու նի կամ չի ստա նում: 
Ընդ ո րում, վե րը նշ ված 6-րդ կե տը (ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 71-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սի 2-րդ պար բե րու թյան «գ» կե տը) վեր լու ծե լով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է, որ 
օ րենս դի րը, ե րե խայի լա վա գույն շա հը հիմք ըն դու նե լով, ա լի մեն տի վճա րու մից չի ա զա տում 
ծնո ղին ան գամ այն դեպ քում, ե րբ վեր ջինս ե կա մուտ չի ստա նում: Նշ ված մո տե ցու մը պայ-
մա նա վոր ված է ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ ե րե խա նե րի 
ապ րուս տը հո գա լու՝ ծնող նե րի պար տա կա նու թյամբ: Այ սինքն՝ ծնող նե րը պար տա վոր են 
հո գալ ե րե խա նե րի ապ րուստն ան գամ այն դեպ քում, ե րբ վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ 
չու նեն:
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11. Հեր մի նե Հով հան նի սյանն ը նդ դեմ Ցո լակ Սա ֆա րյա նի, քաղ. գործ թիվ 

Ա ՎԴ1/0347/02/11
Խն դիր. Ա լի մենտ վճա րե լու` որ պես պար բե րա կան վճա րումն ե րի վե րա բե րյալ դա տա կան 

ակ տի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թերթն ա ռա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց-
նե լուց հե տո ո ՞ր ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար է են թա կա բռ նա գանձ ման դա տա կան ակ տով 
սահ ման ված գու մա րը, ե թե կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու մա սին դի մու մը ներ կա յաց-
վել է դա տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց մեկ տա րի հե տո:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ « Դա տա-
կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի` ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 23-րդ հոդ վա ծը դա տա կան ակ տով հաս տատ ված` տա րա-
ժամկ ետ կամ պար բե րա կան կա տա րում են թադ րող պար տա վո րու թյուն նե րով կա տա րո ղա-
կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամկ ետ ներ չէր նա խա տե սում, ի սկ նույն հոդ վա ծի 
գոր ծող խմ բագ րու թյամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շումն ե րի հի ման վրա այդ խն դի րը ո րո-
շա կի ո րեն կար գա վոր վել է` նա խա տե սե լով, որ ե թե դա տա կան ակ տով հաս տատ ված պար-
տա վո րու թյու նը են թադ րում է տա րա ժամկ ետ կամ պար բե րա կան կա տա րում, ա պա կա տա-
րո ղա կան թերթ կա րող է տր վել պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ո ղջ ըն թաց քում, ի նչ պես 
նաև պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման հա մար սահ ման ված ժամկ ե տի ա վար տից հե տո` 
մեկ տար վա ըն թաց քում:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րո հի շյալ ի րա վա կար գա վո-
րումն ա լի մեն տային պար տա վո րու թյուն նե րով չի կա րող կի րա ռե լի լի նել հետ ևյալ պատ ճառ-
նե րով.

 Զար գաց նե լով նախ կի նում հայտ նած դիր քո րո շումն ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա վե լել 
է, որ ե րբ դա տա կան ակ տի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա-
յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ետն ի րա վուն քի ու ժով (ex jure) հա մար վում է վե րա կանգն ված և 
կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու մա սին դի մու մը ներ կա յաց վել է դա տա կան ա կտն 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց մեկ տա րին ան ցնե լուց հե տո, ա պա ա լի մենտ վճա րե լու` 
որ պես պար բե րա կան վճա րումն ե րի վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տի հի ման վրա տր ված կա-
տա րո ղա կան թերթն ա ռա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց նե լուց հե տո դա տա կան ակ տով 
սահ ման ված գու մա րը պետք է բռ նա գանձ վի կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու մա սին 
դի մու մը ներ կա յաց նե լու պա հից հե տո ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, քա նի որ պար-
տա տի րոջ կող մից մի այն ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծից հե տո կա տա րո ղա կան թերթ տրա-
մադ րե լու մա սին դի մում ներ կա յաց նելն ի րե նից են թադ րում է, որ պար տա պա նը կամ մինչ այդ 
պա հը կա տա րել է դա տա կան ակ տով սահ ման ված իր պար տա վո րու թյու նը, կամ էլ պար տա-
տե րը դա տա կան ակ տի կա տա րում չի պա հան ջել իր կամ քով, քա նի որ ա լի մեն տի հար ցը լուծ-
վել է ծնող նե րի հա մա ձայ նու թյամբ, ե թե պար տա տե րը չի վկա յա կո չում և ա պա ցու ցում հար գե-
լի պատ ճառ նե րի առ կա յու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր վե րը նշ ված դիր քո րո շու մը պայ մա նա վո րել է ա լի մեն տի` որ-
պես ան չա փա հաս ե րե խայի հա մար յու րա քան չյուր ա միս վճար վող ապ րուս տի մի ջոց լի նե լու 
հան գա ման քով:

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 69-րդ և 71-րդ հոդ ված նե րի հա մա կարգ ված վեր լու ծու թյու-
նից հետ ևում է, որ ա լի մեն տը որ պես ապ րուս տի մի ջոց տրա մադր վող ա մե նամ սյա վճա րում 
է: Հետ ևա բար ա լի մենտ բռ նա գան ձե լու վե րա բե րյալ վճի ռը` որ պես պար բե րա կան վճա րումն ե-
րի վե րա բե րյալ դա տա կան ա կտ, չի կա րող նույ նաց վել, օ րի նակ, պար տա վո րա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րում պարտ քը մաս-մաս կամ պար բե րա բար վճա րե լու հա մա ձայ նու թյան հետ, քա նի 
որ նման հա րա բե րու թյուն նե րում պար տա պանն իր պար տա տի րոջ ա ռջև ու նի ամ բողջ պարտ-
քը վճա րե լու ան վի ճե լի պար տա վո րու թյուն, ին չը փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ կա րող է կա-
տա րել մաս-մաս և տա րա ժամկ ետ, ի սկ ա լի մեն տը, ի նչ պես նշ վեց, դա տա կան կար գով ո րոշ վե-
լու դեպ քում բռ նա գանձ վում է ա մե նամ սյա վճա րումն եր կա տա րե լու մի ջո ցով:

 Բա ցի այդ, ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 95-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ա լի մենտ 
հատ կաց վում է դա տա րան դի մե լու պա հից: Ան ցած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար ա լի մենտ 
կա րող է բռ նա գանձ վել դա տա րան դի մե լու պա հին նա խոր դող ե րեք տար վա հա մար, ե թե դա-
տա րա նով հաս տատ վել է, որ մինչև դա տա րան դի մե լը մի ջոց ներ են ձեռ նարկ վել ապ րուս տի 
մի ջոց ստա նա լու հա մար, բայց ա լի մեն տը չի ստաց վել ա լի մենտ վճա րե լու պար տա վոր ան ձի 
կող մից դա վճա րե լուց խու սա փե լու հետ ևան քով:

 Վե րը նշ ված հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա-
ցու թյան, որ ա լի մեն տը, որ պես կա նոն, բռ նա գանձ վում է դա տա րան դի մե լու պա հից, ի սկ ե թե 
ա լի մենտ հայ ցողն ա պա ցու ցում է, որ մինչև դա տա րան դի մե լը մի ջոց ներ են ձեռ նարկ վել ապ-
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րուս տի մի ջոց ստա նա լու հա մար, բայց ա լի մեն տը չի ստա ցել ա լի մենտ վճա րե լու պար-
տա վոր ան ձի կող մից դա վճա րե լուց խու սա փե լու հետ ևան քով, ա պա մի այն այդ պա-
րա գա յում կա րող է դա տա րանն ա լի մեն տը բռ նա գան ձել նաև դա տա րան դի մե լու պա հին 
նա խոր դող ե րեք տար վա հա մար: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ օ րենս դի րը որ պես 
սկզ բունք ա լի մեն տի բռ նա գանձ ման հաշ վար կի սկիզ բը պայ մա նա վո րել է ա լի մենտ հայ-
ցո ղի` դա տա րան դի մե լու պա հով` ղե կա վար վե լով այն կան խա վար կա ծով, որ ա լի մեն տի 
բռ նա գանձ ման պա հանջ ներ կա յաց ված չլի նե լը վկա յում է ա լի մենտ վճա րե լու վե րա բե րյալ 
ծնող նե րի միջև առ կա հա մա ձայ նու թյան մա սին, ե թե այլ բան ա պա ցուց ված չէ:

 Վե րը նշ ված դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով ա լի մենտ վճա րե լու վե-
րա բե րյալ դա տա կան ակ տի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր թով բռ նա գանձ վող 
գու մա րի ժա մա նա կա հատ վա ծին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, ե րբ 
ա լի մենտ վճա րե լու` որ պես պար բե րա կան վճա րումն ե րի վե րա բե րյալ դա տա կան ակ-
տի հի ման վրա կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու մա սին դի մու մը ներ կա յաց վել 
է դա տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց մեկ տա րին ան ցնե լուց հե տո, դա-
տա կան ակ տով սահ ման ված գու մա րը պետք է բռ նա գանձ վի կա տա րո ղա կան թերթ 
տրա մադ րե լու մա սին դի մու մը ներ կա յաց նե լուց հե տո ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի 
հա մար, ե թե պար տա տե րը չա պա ցու ցի, որ վճ ռի կա յա ցու մից հե տո ին քը բո լոր մի ջոց-
նե րը ձեռ նար կել է ապ րուս տի մի ջոց ստա նա լու հա մար, սա կայն ա լի մեն տը չի ստաց-
վել ա լի մենտ վճա րե լու պար տա վոր ան ձի կող մից դա վճա րե լուց խու սա փե լու հետ-
ևան քով: Հա կա ռակ դիր քո րոշ ման պա րա գա յում կա րող է ա ռա ջա նալ մի ի րա վի ճակ, ե րբ 
ծնող նե րի փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ ա լի մենտ վճա րե լու պար տա վո րու թյուն ու նե ցող 
ծնո ղը ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ ված իր պար տա վո րու թյու նը կա մո վին և պատ շաճ կա տա-
րե լուց հե տո կա րող է հար կա դիր կար գով պար տա վո րեց վել կր կին կա տա րե լու իր նույն 
պար տա վո րու թյու նը, ին չը չի կա րող ի րա վա չափ հա մար վել:

 Սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ մա սե րի վե րա բե րյալ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի դա տա վոր Ե. Խունդ կա րյա նը ներ կա յաց րել է հա տուկ կար ծիք, ո րում, 
մաս նա վո րա պես, ար տա հայտ վել են հետ ևյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մե րը.

 Հա տուկ կար ծի քի հե ղի նա կը հարկ է հա մա րել ան դրա դառ նալ հետ ևյալ հար ցադր մա-
նը. ա լի մենտ վճա րե լու` որ պես պար բե րա կան վճա րումն ե րի վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տի 
հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թերթն ա ռա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց նե լու 
դեպ քում ո ՞ր պա հից է են թա կա վե րա կանգ ման կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա-
յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը:

 Հա տուկ կար ծի քի հե ղի նակն ար ձա նագ րել է, որ ա լի մեն տային վճար նե րի նկատ մամբ 
նույն պես կի րա ռե լի են դա տա կան ակ տով հաս տատ ված պար բե րա կան վճա րումն եր են-
թադ րող պար տա վո րու թյան հար կա դիր կա տար ման նկատ մամբ տա րած վող ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը: Հետ ևա բար ա լի մեն տային վճա րումն ե րի մա սով կա տա րո ղա կան թեր թը 
կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամկ ե տը հար գե լի հա մա րե լու մա սին հար ցը մինչև 21.12.2017 
թվա կա նին ըն դուն ված և 01.04.2018 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած խմ բագ րու թյամբ գոր ծող 
« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա կար գա վո րում
նե րի լույ սի ներ քո քն նար կե լիս դրա նկատ մամբ կի րա ռե լի են թիվ ԼԴ/0039/04/14 և թիվ 
Ե ԱՔԴ/0515/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ար տա-
հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը: Հետ ևա բար ա լի մեն տային վճա րումն եր կա տա րե լու 
պա հան ջի մա սին վճ ռի առ կա յու թյան պա րա գա յում, ե րբ պա հան ջա տե րը բաց է թո ղել այդ 
կա տա րո ղա կան թերթն ա ռա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց նե լու՝ օ րեն քով նա խա տես-
ված մե կա մյա ժամկ ե տը, ներ կա յաց րել է այդ վճ ռի հի ման վրա կա տա րո ղա կան թեր թը կա-
տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին դի մում՝ ո ւղղ ված 
այդ կա տա րո ղա կան թեր թը տված դա տա րա նին, և կա տա րո ղա կան թերթն ա ռա ջին ան-
գամ կա տար ման ներ կա յաց նե լու պա հին չի լրա ցել կա տար ման են թա կա դա տա կան ակ տով 
սահ ման ված պար տա վո րու թյան(նե րի) կա տար ման հա մար սահ ման ված ժա մա նա կա հատ-
վա ծի ա վար տից հե տո մեկ տար վա ժամկ ե տը, ա պա կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման 
ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին դի մու մը կա տա րո ղա կան 
թերթ տված դա տա րա նի կող մից պետք է բա վա րար վի ի րա վուն քի ու ժով (ex jure)` հաշ վի 
առ նե լով նաև այն հան գա ման քը, որ դրա նով մի այն կա պա հով վի ե րե խայի լա վա գույն շա հը: 
Ը նդ ո րում, հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե-
լու ժամկ ե տը պետք է հար գե լի հա մար վի կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ 
դի մում ներ կա յաց նե լու պա հից: Նման դիր քո րո շու մը պայ մա նա վոր ված է նաև այն հան գա-
ման քով, որ նա խորդ ի րա վա կար գա վոր ման պայ ման նե րում պար բե րա կան կա տա րում են-
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թադ րող դա տա կան ակ տով պար տա տե րը չու նի այլ մե խա նիզմ իր օգ տին կա յաց ված վճ ռի 
կա տա րում ստա նա լու, ե թե բաց է թո ղել կա տար ման ներ կա յաց նե լու մե կա մյա ժամկ ե տը: 

Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը
17.10.2019թ.

12. Նա րի նե Մել քո նյանն ը նդ դեմ Ալ բերտ Ա լա վեր դյա նի, քաղ. գործ թիվ 
ԵԴ/1057/02/18

Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է ե րե խայի բնա կու թյան վայր սահ մա նե-
լու վե րա բե րյալ գոր ծե րի քն նու թյան ըն թաց քում ե րե խայի լս ված լի նե լու ի րա վուն քի ի րաց ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Եվ րո պա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա-
կան դիր քո րո շումն ե րի հա մա տեքս տում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ե րե խայի 
լա վա գույն շա հը պար զե լու հա մար հարկ է հաշ վի առ նել նաև նրա լս ված լի նե լու ի րա վուն քի 
ի րաց ման հնա րա վո րու թյու նը: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծել է այն կար ևոր հան գա ման քը, 
որ պե տու թյու նը կրում է պո զի տիվ պար տա կա նու թյուն ա պա հո վե լու իր հա յացք նե րը ձևա-
կեր պե լուն ու նակ ե րե խայի հա մար դրանք ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու ի րա վուն քի ի րա ցու մը: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ թե՛ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, թե՛ մի ջազ գային պայ մա-
նագ րե րով և թե՛ օ րենսդ րու թյամբ ե րե խային ի րա վունք է վե րա պահ վել իր ի րա վունք ներն ու 
շա հե րը շո շա փող ցան կա ցած հարց լու ծե լիս սե փա կան կար ծիքն ար տա հայ տել դա տա կան 
և այլ մար մին նե րում։ Այ սինքն, ե րե խան ի րա վունք ու նի ա զատ ար տա հայ տել իր կար ծի քը, 
ո րը ե րե խայի տա րի քին և հա սու նու թյան մա կար դա կին հա մա պա տաս խան, հաշ վի է ա ռն վում 
ի րեն վե րա բե րող հար ցե րում: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օ րենս դի րը տա սը 
տա րին լրա ցած ե րե խայի կար ծի քը հաշ վի առ նե լը սահ մա նել է որ պես պար տա դիր պա հանջ, 
ի սկ մինչև տա սը տա րե կան ե րե խայի կար ծի քը հաշ վի առ նե լը վե րա պա հել է դա տա րա նի 
հայե ցո ղու թյա նը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ դա տա րանն այս հայե ցո ղա կան լի-
ա զո րու թյունն ի րա կա նաց նե լիս պետք է հաշ վի առ նի ե րե խայի տա րի քը և հա սու նու թյու նը, 
ի նչ պես նաև գոր ծի հան գա մանք նե րը, մաս նա վո րա պես՝ ա րդյոք ե րե խայի նշ ված ի րա վունքն 
ար դեն ի սկ ի րաց վել է հա մա պա տաս խան ի րա վա սու թյուն ու նե ցող այլ մար մին նե րի կող մից: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ե րե խայի բնա կու-
թյան վայ րը ո րո շե լու ի րա վա կար գա վոր ման հա մա տեքս տում մինչև տա սը տա րե կան ե րե-
խայի կար ծի քը պար տա դիր չէ դա տա րա նի հա մար, և վե րոն շյալ խն դի րը լու ծե լիս դա տա րա նը 
պետք է ել նի կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րից, ե րե խայի տա րի քից և հա սու նու թյան մա-
կար դա կից և ա ռաջ նորդ վի ե րե խայի լա վա գույն շա հե րով՝ ա պա հո վե լով «ե րե խայի լա վա գույն 
շա հե րի» բո վան դա կու թյու նը կազ մող ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի առ կա յու թյու նը:

 
ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱՅԻՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ

28.03.2019թ.
13. Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյու ո նին ը նդ դեմ « Հա յաս տա նի Ա մե րի-

կյան Հա մալ սա րան» հիմն ադ րա մի, քաղ. գործ թիվ Ե ԿԴ/4054/02/16

Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա-
հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը, ան դրա դար ձել է հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րում-
նե րին.

- աշ խա տո ղին կար գա պա հա կան տույ ժի են թար կե լու մա սին գոր ծա տո ւի կա յաց րած ան-
հա տա կան ի րա վա կան ակ տը ո ՞ր պա հից է ու ժի մեջ մտ նում և ի ՞նչ ժամկ ե տում կա րող է բո ղո-
քարկ վել դա տա րան, ե թե որ պես կար գա պա հա կան տույժ` կի րառ վել է գոր ծա տո ւի նա խա ձեռ-
նու թյամբ աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լու ծու մը,

- ա րդյո՞ք վե րոգ րյալ ժամկ ետն իր բնույ թով հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ետ է:
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. 1) Զար գաց նե լով գոր ծա տո ւի կա յաց րած ան հա-

տա կան ի րա վա կան ա կտն ու ժի մեջ մտ նե լու և ու ժի մեջ չմ տած ակ տի վի ճարկ ման հնա րա-
վո րու թյան հար ցե րի վե րա բե րյալ Խո րեն Նա սի բյանն ը նդ դեմ «Ին տե րալ կո» ՍՊԸի գոր ծով 
20.07.2017 թվա կա նի կա յաց րած ո րոշ մամբ նախ կի նում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո-
րո շումն ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա վե լել է, որ աշ խա տան քի ըն դուն ման և աշ խա տան-
քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտն ու ժի մեջ մտ նե լու 
պա հը պայ մա նա վոր ված է տվյալ ակ տի մեկ օ րի նակն աշ խա տո ղին հանձ նե լու պա հով: Ը նդ 

էջ
176-188

էջ
189-214
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ո րում, պա տա հա կան չէ, որ օ րենսդ րի կող մից կար ևոր վել է աշ խա տան քի ըն դուն ման և աշ-
խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի պատ շաճ 
ծա նուց ման հար ցի դեպ քում այդ ի րա վա կան ակ տի մեկ օ րի նակն աշ խա տո ղին հանձ նե լու 
հան գա ման քը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ դա պայ մա նա վոր ված է նշ ված ի րա-
վա կան ակ տե րի` աշ խա տող նե րի հիմն ա կան աշ խա տան քային ի րա վունք նե րի ծագ ման կամ 
դա դար ման վրա ո ւղ ղա կի ո րեն ազ դե լու հատ կա նի շով: 

Այս պի սով` ե թե աշ խա տողն ըն դուն վում է աշ խա տան քի կամ վեր ջի նիս հետ կն քած 
աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լուծ վում է, ա պա պատ շաճ ծա նու ցում պետք է հա մա րել 
բա ցա ռա պես ակ տի օ րի նակն աշ խա տո ղին հանձ նե լու պա հը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րել է, որ աշ խա տո ղի նկատ մամբ վս տա հու-
թյու նը կորց նե լու դեպ քում օ րենսդ րի կող մից գոր ծա տո ւի հա մար սահ ման վել է աշ խա տո ղի 
նկատ մամբ ներ գոր ծու թյան կի րառ ման եր կու տար բե րակ՝ 

1) գոր ծա տո ւի նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լու ծում՝ ա ռանց աշ-
խա տո ղին նա խա պես ծա նու ցե լու պար տա կա նու թյան, կամ

2) կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան կի րա ռում՝ մաս նա վո րա պես որ պես 
կար գա պա հա կան տույժ կի րա ռե լով աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լու ծու մը, ո րի դեպ քում 
գոր ծա տուն պար տա վոր է պահ պա նել կար գա պա հա կան տույ ժի կի րառ ման ըն թա ցա կար-
գը:

Ն ման այ լընտ րանք նա խա տե սե լու նպա տա կը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ 
աշ խա տո ղի և գոր ծա տո ւի շա հե րի հա վա սա րակշ ռումն է՝ նկա տի ու նե նա լով, որ հնա րա վոր 
են ի րա վի ճակ ներ, ե րբ աշ խա տո ղին կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար-
կե լու կար գը պահ պա նե լը և ան հա պաղ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը չլու ծե լը կա րող է 
լրա ցու ցիչ վնաս ներ հասց նել գոր ծա տո ւին՝ ան հար կի ան հա մա չա փու թյուն ա ռա ջաց նե լով 
աշ խա տո ղի և գոր ծա տո ւի շա հե րի միջև (օ րի նակ՝ ե թե աշ խա տո ղը հրա պա րա կել է գաղտ-
նիք, կամ դրա մա կան ար ժեք ներ սպա սար կե լիս նյու թա կան վնաս է հասց րել գոր ծա տո ւին): 

Անդ րա դառ նա լով կի րառ ված կար գա պա հա կան տույ ժի բո ղո քարկ ման ժամկ ետ նե-
րին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է, որ թեև կար գա պա հա պա կան տույ ժե րի հա մար 
բո ղո քարկ ման ժամկ ե տը մեկ ա միսն է, սա կայն այս ժամկ ե տը կի րա ռե լի է մի այն ա վե լի 
մեղմ տույ ժե րի՝ նկա տո ղու թյան և խիստ նկա տո ղու թյան կի րառ ման դեպ քե րում: Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ այն դեպ քում, ե րբ կի րառ վել է կար գա պա հա կան տույժ 
աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման տես քով, ա պա աշ խա տողն ի րա վունք ու նի հա-
մա պա տաս խան ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը (փաս տա թուղ թը) ստա նա լու օր վա նից 
հե տո եր կու ա մս վա ըն թաց քում բո ղո քար կել այն՝ հիմք ըն դու նե լով ՀՀ աշ խա տան քային 
օ րենսգր քի 265-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված բո ղո քարկ ման ժամկ ե տը: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի նման մո տե ցու մը պայ մա նա վոր ված է հետ ևյալ հան գա ման քով. 

Այն դեպ քում, ե րբ աշ խա տո ղի նկատ մամբ կի րառ վում է կար գա պա հա կան տույժ` 
աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման տես քով, աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը 
դա դա րում են, հետ ևա բար ան ձի` որ պես աշ խա տո ղի կար գա վի ճա կը դա դա րում է: Նման 
պա րա գա յում, փաս տո րեն, կար գա պա հա կան տույ ժի նշա նակ ման հետ կապ ված հա րա բե-
րու թյու նը ան մի ջա կա նո րեն հան գեց նում է այլ հա րա բե րու թյան` կապ ված աշ խա տան քային 
պայ մա նագ րի լուծ մամբ ա ռա ջա ցած ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի հետ: Ո ւս-
տիև տրա մա բա նա կան է տար բե րակ ված մո տե ցում կի րա ռել կար գա պա հա կան տույ ժի 
(ն կա տո ղու թյուն, խիստ նկա տո ղու թյուն) բո ղո քարկ ման ժամկ ե տի (մեկ ա միս) և աշ խա տան-
քային պայ մա նագ րի լուծ ման վե րա բե րյալ ի րա վա կան ակ տի (այդ թվում` որ պես կար գա-
պա հա կան տույժ կի րա ռե լու դեպ քում) բո ղո քարկ ման ժամկ ե տի (եր կու ա միս) միջև: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը պայ մա նա վոր ված է նաև աշ խա տող-
նե րի հիմն ա կան ի րա վունք նե րի ա ռա վե լա գույնս պահ պան ման ան հրա ժեշ տու թյամբ: Ի նչ-
պես ար դեն նշ վել է, օ րենս դիրն ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րել է աշ խա տան քի ըն դուն ման 
և աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին ի րա վա կան ակ տե րի նշա նա կու թյու նը` 
մաս նա վո րա պես դրանց ու ժի մեջ մտ նե լու հա մար պար տա դիր հա մա րե լով այդ ակ տի մեկ 
օ րի նակն աշ խա տո ղին հանձ նե լը: Հետ ևա բար նույն տրա մա բա նու թյամբ ան հրա ժեշտ է 
կար ևո րել աշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րը նաև այն դեպ քում, ե րբ վեր ջի նիս հետ կնք ված 
աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լուծ վել է` թե կուզև որ պես կար գա պա հա կան տույժ: Նման 
եզ րա հանգ ման հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է, որ օ րենս դի րը, գոր ծա տո ւի նա-
խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման վե րա բե րյալ ի րա վա կան ակ տը 
բո ղո քար կե լու ժամկ ետ սահ մա նե լով եր կու ա մի սը, նպա տակ ու նի ա ռա վե լա գույնս ա պա հո-
վել աշ խա տող նե րի խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման հնա րա վո րու թյու նը: Ո ւս տի 
նույն սկզ բուն քով պետք է ա ռաջ նորդ վել նաև այն դեպ քում, ե րբ աշ խա տան քային պայ մա-
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նագ րի լու ծու մը կի րառ վել է որ պես կար գա պա հա կան տույժ՝ հաշ վի առ նե լով, որ աշ խա տո-
ղը պետք է հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ա պա հո վե լու իր խախտ ված ի րա վունք նե րի 
դա տա կան պաշտ պա նու թյու նը՝ ան կախ նրա նից, թե ի նչ հիմ քով է գոր ծա տո ւի կող մից լուծ վել 
աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ նկա տո ղու թյան և 
խիստ նկա տո ղու թյան ձևով կի րառ ված կար գա պա հա կան տույ ժը կա րող է բո ղո քարկ վել դա-
տա կան կար գով՝ տվյալ կար գա պա հա կան տույ ժը կի րա ռե լու մա սին ի րա վա կան ա կտն օ րեն-
քով սահ ման ված կար գով ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո` մեկ ա մս վա ըն թաց քում, ի սկ այն դեպ-
քե րում, ե րբ կար գա պա հա կան տույ ժը կի րառ վել է աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման 
ձևով` հա մա պա տաս խան ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը (փաս տա թուղ թը) ստա նա լու օր-
վա նից հե տո` եր կու ա մս վա ըն թաց քում:

2) Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ աշ-
խա տան քային օ րենսգր քի 265-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ժամկ ետն այն պի սի ժամկ ետ է, 
ո րի ըն թաց քում հայց վո րը կա րող է հայց ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով ա կն կա լել խախտ ված ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն։ Հետ ևա բար այդ ժամկ ետն իր բնույ թով հա մա պա տաս խա նում 
է հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տին: Հաշ վի առ նե լով, որ ՀՀ աշ խա տան քային o րենu գիր-
քը չի պա րու նա կում հայ ցային վա ղե մու թյան կի րառ ման վե րա բե րյալ որ ևէ դրույթ, ո ւս տի աշ-
խա տան քային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
o րենuգր քի՝ հայ ցային վա ղե մու թյան կի րառ ման վե րա բե րյալ դրույթ նե րը (տե՛ս, Ա դիկ Ար դա
րյանն ը նդ դեմ « Վա նա ձո րի աթ լե տի կայի և ձմե ռային մար զաձ ևե րի օ լիմ պի ա կան հեր թա փո
խի ման կա պա տա նե կան մաս նա գի տաց ված մար զադպ րոց» ՀՈԱԿի թիվ ԼԴ/1071/02/09 քա ղա
քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 03.12.2010 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վե րոգ րյալ հետ ևու թյու նը կի րա ռե լի է նաև ՀՀ աշ-
խա տան քային օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ կար գա պա հա կան տույ ժի բո ղո-
քարկ ման ժամկ ե տի նկատ մամբ, քա նի որ այս դեպ քում նույն պես ՀՀ աշ խա տան քային o րենu-
գիր քը հա տուկ կար գա վո րում չի նա խա տե սում: Այ սինքն՝ նշ ված ժամկ ե տը նույն պես հայ ցային 
վա ղե մու թյան հա տուկ ժամկ ետ է, ո րի նկատ մամբ նույն պես կի րա ռե լի են ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան o րենuգր քի՝ հայ ցային վա ղե մու թյան կի րառ ման վե րա բե րյալ դրույթ նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, մաս նա վո րեց նե լով նախ կի նում ար տա հայտ ված ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն երն աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րում գոր ծող հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամկ ետ նե րի նկատ մամբ, ար ձա նագ րել է, որ կար գա պա հա կան տույժ կի րա ռե լու վե րա բե րյալ 
ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը բո ղո քար կե լու ժամկ ե տի նկատ մամբ հայ ցային վա ղե մու-
թյուն կի րա ռե լու հա մար պա տաս խա նո ղը մինչև դա տա րա նի կող մից վճիռ կա յաց նե լը պետք 
է ներ կա յաց նի հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու մա սին դի մում, այ սինքն` դա տա րանն ի րա-
վա սու չէ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ետ կի րա ռել սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ:

 Սույն ո րոշ ման վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռ. Հա կո բյա նը և 
Գ. Հա կո բյա նը ներ կա յաց րել են հա տուկ կար ծիք, ո րում, մաս նա վո րա պես, ար տա հայտ-
վել են հետ ևյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը.

 Հա տուկ կար ծի քի հե ղի նակ նե րը, հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշ ված ո րոշ ման պատ ճա ռա-
բա նա կան մա սում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան կող մից որ պես 
կի րառ ված կար գա պա հա կան տույ ժի տե սակ պայ մա նա գի րը լու ծե լիս այդ տույ ժի բո ղո քարկ-
ման ժամկ ե տի վե րա բե րյալ ար տա հայ տած կար ծի քի հետ, ար ձա նագ րել են, որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան աշ խա տան քային օ րենսդ րու 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 օ րենսգր քի պա հանջ նե րը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան աշ խա տան քային 
օ րենսդ րու թյան նոր մի մեկ նա բա նու մը չպետք է փո փո խի դրա ի մաս տը:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի հա մա պաս խան 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, ամ բողջ այդ 
հոդ ված նե րի կար գա վոր ման հա մա տեքս տից ել նե լով` հե ղի նակ նե րը գտել են, որ օ րենս դի-
րը նույն օ րենսգր քի 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 քային պայ մա նագ րի լուծ ման դեպ քե րը, ը ստ է ու թյան, ա ռանձ նաց րել է նույն հոդ վա ծում 
նշ ված մնա ցած վեց հիմ քե րով աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման դեպ քե րից` մի այն 
դրանք ո րա կե լով որ պես աշ խա տո ղի նկատ մամբ կի րառ վող կար գա պա հա կան տույ ժի տե-
սակ: Միև նույն ժա մա նակ օ րենս դի րը տար բե րակ ված մո տե ցում է ցու ցա բե րել նաև գոր ծա-
տո ւի նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քային պայ մա նագ րե րը լու ծե լու մա սին ան հա տա կան 
ի րա վա կան ակ տը դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լու ժամկ ետ նե րի ա ռու մով` դրան ցից նույն 
օ րենսգր քի 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 քային 
պայ մա նագ րի լուծ ման մա սով ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծով սահ մա-



XXVIII Իրավական դիրքորոշումներ

նե լով մե կամ սյա ժամկ ետ տվյալ կար գա պա հա կան տույ ժը կի րա ռե լու մա սին ի րա վա կան 
ա կտն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո, ի սկ նույն օ րենսգր քի 113-րդ 
հոդ վա ծում նշ ված մնա ցած վեց հիմ քե րով աշ խա տան քային պայ մա նագ րե րը լու ծե լու մա-
սով ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 265-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ մա նե լով եր կամ սյա 
ժամկ ետ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը (փաս տա թուղ թը) ստա նա լու օր վա նից հե տո:

 Հա տուկ կար ծի քի հե ղի նակ նե րը, նպա տակ ու նե նա լով բա ցա հայ տել նոր մա տիվ ի րա-
վա կան ա կտն ըն դու նե լիս այն ըն դու նող մարմն ի նպա տա կը, ար ձա նագ րել են, որ մինչև 
12.04.2014 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 265-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սը նաև սահ մա նել է, որ աշ խա տան քի պայ ման նե րի փո փոխ ման, գոր ծա տո ւի 
նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը դա դա րեց նե լու կամ աշ խա տան քային 
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 ի րա վա կան ակ տը (փաս տա թուղ թը) ստա նա լու օր վա նից հե տո` մեկ ա մս վա 
ըն թաց քում, ի րա վունք ու նի դի մե լու դա տա րան:

 Մինչև 22.10.2015 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 
228-րդ հոդ վա ծը սահ մա նել է, որ կար գա պա հա կան տույ ժը կա րող է բո ղո քարկ վել դա տա-
կան կար գով: 

Այ սինքն` մինչև 12.04.2014 թվա կա նը աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը ՀՀ աշ խա տան-
քային օ րենսգր քի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ, 6-րդ, 8-10-րդ կե տե րում նշ ված հիմ քե րից 
մե կով լու ծե լու ձևով կի րառ ված կար գա պա հա կան տույ ժի հա մար, ը ստ է ու թյան, ևս գոր ծել 
է ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 265-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված` այն դա տա-
կան կար գով բո ղո քար կե լու մե կամ սյա ժամկ ե տը, քա նի որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 
228-րդ հոդ վա ծը դա տա կան կար գով կար գա պա հա կան տույ ժի բո ղո քարկ ման որ ևէ ժամ-
կետ չի նա խա տե սել:

Դ րա նից հե տո օ րենս դի րը փո փո խու թյուն է կա տա րել ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 
265-րդ հոդ վա ծում, ո րն ու ժի մեջ է մտել 12.04.2014 թվա կա նին, ո րի հա մա ձայն` գոր ծա տո ւի 
նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու հետ հա մա ձայն չլի նե լու դեպ-
քում դա տա րան դի մե լու հա մար սահ մա նել է հա մա պա տաս խան ան հա տա կան ի րա վա կան 
ակ տը (փաս տա թուղ թը) ստա նա լու օր վա նից հե տո եր կամ սյա ժամկ ետ: Նշ ված կար գա վո-
րու մը, ը ստ է ու թյան, վե րա բե րել է նաև վե րը նշ ված կար գա պա հա կան տույ ժի դա տա կան 
կար գով բո ղո քարկ մա նը, քա նի որ այդ պա հին ևս ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 228-րդ 
հոդ վա ծը դա տա կան կար գով կար գա պա հա կան տույ ժի բո ղո քարկ ման որ ևէ ժամկ ետ չի 
նա խա տե սել: Մինչ դեռ տվյալ կար գա վո րու մը ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 228-րդ հոդ-
վա ծի մա սով գոր ծել է մինչև 22.10.2015 թվա կա նը, այ սինքն` մինչև այն պա հը, ե րբ օ րենսդ րի 
կող մից փո փո խու թյուն է կա տար վել այդ հոդ վա ծում, և ար դեն կար գա պա հա կան տույ ժը 
դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լու հա մար սահ ման վել է մե կամ սյա ժամկ ետ տվյալ կար գա-
պա հա կան տույ ժը կի րա ռե լու մա սին ի րա վա կան ա կտն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ու ժի 
մեջ մտ նե լուց հե տո:

 Վե րոգ րյա լից բխում է, որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծում փո փո-
խու թյուն կա տա րե լու վե րա բե րյալ այդ ա կտն ըն դու նող մարմն ի նպա տա կը ե ղել է այն, որ 
ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 265-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ժամկ ե տից 
տար բեր վող ժամկ ետ սահ մա նի գոր ծա տո ւի նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քային պայ մա-
նագ րե րը լու ծե լու մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը դա տա կան կար գով բո ղո քար կե-
լու ժամկ ետ նե րի ա ռու մով` դրան ցից նույն օ րենսգր քի 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 քային պայ մա նագ րի լուծ ման մա սով ՀՀ աշ խա տան-
քային օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծով սահ մա նե լով մե կամ սյա ժամկ ետ տվյալ կար գա պա հա-
կան տույ ժը կի րա ռե լու մա սին ի րա վա կան ա կտն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ու ժի մեջ 
մտ նե լուց հե տո: 

Այ սինքն` տվյալ դեպ քում օ րենս դիրն ո ւղ ղա կի ո րեն կար գա վո րել է ՀՀ աշ խա տան-
քային օ րենսգր քի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տի հիմ քով կի րառ ված կար գա պա հա-
կան տույ ժի բո ղո քարկ ման ժամկ ե տի հետ կապ ված աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե-
րը` սահ մա նե լով ի նչ պես հա տուկ ժամկ ե տը, այն պես էլ դրա հաշ վարկ ման կար գը, ո րի պայ-
ման նե րում հե ղի նակ նե րը վե րը նշ ված դիր քո րո շումն ե րի հա մա տեքս տում ան թույ լատ րե լի 
են հա մա րել օ րեն քի ա նա լո գի ա կի րա ռե լը` այդ հա րա բե րու թյուն նե րը ՀՀ աշ խա տան քային 
օ րենսգր քի 265-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված հա րա բե րու թյուն նե րին նմա նեց-
նե լը և վեր ջի նով նա խա տես ված եր կամ սյա ժամկ ե տը վե րը նշ ված հա րա բե րու թյուն նե րի 
նկատ մամբ կի րա ռե լը նաև այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ դրա նով տվյալ դեպ քում խս-
տաց վում են ի րա վա բա նա կան ան ձանց նկատ մամբ հս կո ղու թյուն ու վե րահս կո ղու թյուն 
ի րա կա նաց նե լու պայ ման ներն ու կար գը:
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14. Գա գիկ Հա կո բյանն ը նդ դեմ Ար մեն Հա կո բյա նի, սնան կու թյան գործ թիվ 
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Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա-
վա կան հար ցադ րումն ե րին. 

- ա րդյո՞ք պար տա տե րե րի ժո ղո վի կող մից հաս տատ ված գույ քի վա ճառ քի ծրագ րով այլ 
կարգ նա խա տես ված լի նե լը կա րող է խո չըն դոտ հան դի սա նալ կա ռա վար չի կող մից պար տա-
պա նին պատ կա նող գույ քի վա ճառքն ո ւղ ղա կի գոր ծար քով ի րա կա նաց նե լու հա մար,

- ա րդյո՞ք սնան կու թյան վա րույ թում պար տա պա նի պար տա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման 
մի ջոց հան դի սա ցող գրա վի ա ռար կան ի րաց նե լիս պետք է հիմք ըն դուն վեն նաև ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րենսգր քով գրա վի ա ռար կայի ի րաց ման վե րա բե րյալ սահ ման ված կա նոն նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 76-րդ և 77-րդ 
հոդ ված նե րը նա խա տե սում են պար տա պա նին պատ կա նող գույ քի ի րաց ման ըն թա ցա կար գե-
րը: Այս պես` պար տա տե րե րի պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու նպա տա կով սնան կու թյան գոր ծով 
կա ռա վար չին է վե րա պահ ված ձեռ նար կել պար տա պա նի գույ քի վա ճառ քը` հրա պա րա կային 
սա կար կու թյուն նե րի կամ ո ւղ ղա կի գոր ծար քի մի ջո ցով: Ը նդ ո րում, պար տա պա նի գույ քը հրա-
պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով կամ ո ւղ ղա կի գոր ծար քով վա ճառ քի հա մար սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վա րի չը պետք է գույ քագր ման ար դյունք նե րով կազմ ված գույ քի վա ճառ քի ծրա-
գի րը ներ կա յաց նի պար տա տե րե րի խորհր դի, ի սկ խոր հուրդ ձևա վոր ված չլի նե լու դեպ քում 
պար տա տե րե րի ժո ղո վի հաս տատ մա նը, ո րից հե տո էլ ստա նա դա տա րա նի թույլտ վու թյու նը 
գույ քի վա ճառ քի վե րա բե րյալ: Ա վե լին, հաշ վի առ նե լով, որ պար տա տե րե րի ժո ղո վի (կամ 
խորհր դի) կող մից հաս տատ ված գույ քի վա ճառ քի ծրա գիրն այն հիմքն է, ո րի հի ման վրա 
ի րա կա նաց վում է գույ քի վա ճառ քը, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ պար տա պա նի 
գույ քի վա ճառ քը պետք է տե ղի ու նե նա բա ցա ռա պես հաս տատ ված ծրագ րին հա մա պա տաս-
խան:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ստա նա լով կա ռա-
վար չի միջ նոր դու թյու նը` գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը հաս տա տե լու և այ նու հետև գույ քի վա ճառ-
քը թույ լատ րե լու մա սին, դա տա րա նը պետք է գնա հա տի գույ քի վա ճառ քի ծրագ րի հա մա պա-
տաս խա նու թյու նը ՀՀ օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րին, ո րից հե տո գնա հա տի «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե րոգ րյալ նոր մե րով սահ ման ված ըն թա ցա կար գային նոր մե րի պահ պան-
վա ծու թյու նը:

 Սույն ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել վե րոգ րյալ վեր լու ծու թյուն նե րի 
լույ սի ներ քո ան դրա դառ նալ այն դեպ քե րին, ե րբ վա ճառ քի է դր վում պար տա պա նի պար տա-
վո րու թյուն նե րի կա տար ման ա պա հով ման մի ջոց հան դի սա ցող գրա վի ա ռար կան: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հարկ է հա մա րել սնան կու թյան վա րույ թում գրա վի ա ռար կայի ի րաց ման գոր ծըն-
թա ցը դի տար կել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի կար գա վո րումն ե րի հա մա տեքս տում:

 Հիմք ըն դու նե լով նախ կին ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը և զար գաց-
նե լով դրանք` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով 
նա խա տես վում է գրա վի ա ռար կայի վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լու ար տա դա տա կան կամ 
դա տա կան կարգ: Ը նդ ո րում, ար տա դա տա կան կար գի կի րառ ման դեպ քում գրա վի ա ռար կան 
ի րաց վում է ո ւղ ղա կի վա ճառ քի կամ հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի, ի սկ դա տա կան 
կար գով բռ նա գանձ ման դեպ քում` հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մի ջո ցով: Եր կու դեպ-
քում էլ գրա վա տո ւի և գրա վա ռո ւի հա մա ձայ նու թյամբ կա րող է սահ ման վել այլ կարգ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա-
ծի 3-րդ մա սի «գ» կե տի և 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի կար գա վո րումն ե րի հա մա ձայն` պար-
տա պա նին կամ եր րորդ ան ձին պատ կա նող գրա վի ա ռար կան նե րառ վում է պար տա պա նի 
գույ քի կազ մում, բա ցա ռու թյամբ նույն օ րեն քով սահ ման ված այն դեպ քի, ե րբ պար տա տե րը 
ծա նու ցել է դա տա րա նին մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին, ի սկ դա տա րա նը թույ լատ րել է 
ար տա դա տա կան կար գով դրա ի րա ցու մը: Այ դու հան դերձ, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քը որ ևէ ա ռանձ նա հատ կու թյուն չի նա խա տե սում գրա վի ա ռար կայի ի րաց ման ե ղա նակ նե րի 
վե րա բե րյալ: Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ե թե սնան կու թյան վա րույ-
թում սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի պար տա վո րու թյունն ա պա հով ված է գրա վով, ա պա 
մի այն «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը գոր ծել չի կա րող, քա նի որ գրա վի հա մար ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված են այլ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րոնք պետք է 
հաշ վի ա ռն վեն սնան կու թյան վա րույ թի ըն թաց քում: Նման եզ րա հանգ ման հա մար Վճ ռա բեկ 
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դա տա րա նը հիմք է ըն դու նել այն հան գա ման քը, որ ե թե պար տա պա նի պար տա վո րու թյունն 
ա պա հով ված է գրա վով, ա պա «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա կար գա վո րումն ե-
րը ստո րա դա սում են գրա վա տո ւի շա հե րը, որ պի սի պայ ման նե րում կի րառ ման են թա կա են 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի կա նոն նե րը` բա ցա ռե լու հա մար գույ քի սե փա կա նա տեր 
գրա վա տո ւի ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րու մը: 

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ «Ս նան-
կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա կար գա վո րումն ե րը գրա վով ա պա հով ված պար տա վո-
րու թյան նկատ մամբ կի րա ռե լիս և գրա վի ա ռար կա գույ քի վա ճառք ի րա կա նաց նե լիս ան-
հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև գրա վա տո ւի` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված 
ե րաշ խիք նե րը` մաս նա վո րա պես գրա վի ա ռար կայի վրա դա տա կան կար գով բռ նա գան ձում 
տա րա ծե լու վե րա բե րյալ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված կար գա վո րումն ե-
րը:

07.06.2019թ.
15. Գա գիկ Հա կո բյանն ը նդ դեմ Ար մեն Հա կո բյա նի, սնան կու թյան գործ թիվ 

Ա ՎԴ1/0006/04/16

Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ան դրա դառ նալ սնան կու թյան վա-
րույ թում գրա վա տու հան դի սա ցող եր րորդ ան ձի կող մից իր գույ քի վա ճառ քին վե րա բե րող 
գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյան ա պա հով մա նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Հիմք ըն դու նե լով ի նչ պես ՀՀ սահ մա նադ րա-
կան դա տա րա նի 19.07.2016 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1294 ո րոշ մամբ ար տա հայ տած ի րա վա կան 
դիր քո րո շու մը, այն պես էլ թիվ Ե ՇԴ/0072/04/17 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 04.10.2018 
թվա կա նի ո րոշ մամբ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-
ձա նագ րել է, որ ե թե սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի պար տա վո րու թյունն ա պա հով ված 
է եր րորդ ան ձ գրա վա տո ւին պատ կա նող գույ քի գրա վով, ա պա վեր ջինս ոչ մի այն պետք 
է ի րա պես տե ղե կաց վի պա հանջ նե րի ներ կա յաց ման և հաս տատ ման ըն թա ցա կար գի, այլ 
նաև իր գույ քի վա ճառ քին վե րա բե րող գոր ծըն թա ցի մա սին, քա նի որ հա կա ռակ մո տեց-
ման պա րա գա յում ո ւղ ղա կի ո րեն սահ մա նա փակ վում են եր րորդ ան ձ գրա վա տո ւի սե փա-
կա նու թյան և դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք նե րը, այդ թվում` վեր ջինս զրկ վում է 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 10-րդ մա սով սահ ման ված իր ի րա վուն-
քից օ գտ վե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյու նից:

07.06.2019թ.
16. «Կ րի ո սան» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ « Տորգտ րանս» ՍՊԸ-ի, սնան կու թյան գործ թիվ 

Ե ԱՔԴ/0058/04/16

Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել ան դրա դառ նալ պար տա պա նի 
գույ քի կազ մից գույ քային մի ա վոր հա նե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան հար ցին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ սնանկ ճա նաչ-
ված պար տա պա նի գույ քի կազ մում նե րառ վում է պար տա պա նին պատ կա նող ցան կա ցած 
գույք` բա ցա ռու թյամբ մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին դա տա րա նին ծա նու ցած ա պա-
հով ված ի րա վուն քով պար տա տի րոջ ա ռջև ստանձ նած պար տա վո րու թյան հա մար ա պա-
հով ված ի րա վուն քի ա ռար կայի: Այլ կերպ ա սած` ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն` գրա վով 
ա պա հով ված պար տա տի րոջ ա ռջև ստանձ նած պար տա վո րու թյան կա տար ման հա մար 
գրա վադր ված գույ քը չի ը նդ գրկ վում սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի գույ քի կազ մում և 
ա պա հով ված պար տա տե րը կա րող է այդ գույ քից իր պա հանջ նե րի բա վա րա րում ստա նալ 
սնան կու թյան վա րույ թից դուրս ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված ը նդ-
հա նուր կար գով, սա կայն մի այն այն դեպ քում, ե րբ տե ղե կա նա լով պար տա պա նի սնանկ 
ճա նաչ վե լու վե րա բե րյալ` ա պա հով ված պար տա տե րը ծա նու ցել է դա տա րա նին մո րա-
տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին: Այ սինքն` օ րենս դի րը, պար տա պա նի սնանկ ճա նաչ վե լու 
դեպ քում հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով ա պա հով ված պար տա տի րո ջը ստա նա լու իր պա-
հանջ նե րի բա վա րա րու մը գրա վադր ված գույ քի հաշ վին` շր ջան ցե լով սնան կու թյան գոր ծով 
վա րույ թը, մի ա ժա մա նակ սահ մա նել է այն պար տա դիր պայ մա նը, ո րի պահ պան ման դեպ-
քում մի այն «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված 
կա նո նը կա րող է գոր ծել: Նշ ված պայ մա նի չպահ պան ման դեպ քում գրա վադր ված գույ քը 
նույն պես նե րառ վում է սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի գույ քի կազ մում, և ա պա հով ված 
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դա տա րա նը հիմք է ըն դու նել այն հան գա ման քը, որ ե թե պար տա պա նի պար տա վո րու թյունն 
ա պա հով ված է գրա վով, ա պա «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա կար գա վո րումն ե-
րը ստո րա դա սում են գրա վա տո ւի շա հե րը, որ պի սի պայ ման նե րում կի րառ ման են թա կա են 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի կա նոն նե րը` բա ցա ռե լու հա մար գույ քի սե փա կա նա տեր 
գրա վա տո ւի ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րու մը: 

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ «Ս նան-
կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա կար գա վո րումն ե րը գրա վով ա պա հով ված պար տա վո-
րու թյան նկատ մամբ կի րա ռե լիս և գրա վի ա ռար կա գույ քի վա ճառք ի րա կա նաց նե լիս ան-
հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև գրա վա տո ւի` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված 
ե րաշ խիք նե րը` մաս նա վո րա պես գրա վի ա ռար կայի վրա դա տա կան կար գով բռ նա գան ձում 
տա րա ծե լու վե րա բե րյալ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված կար գա վո րումն ե-
րը:

07.06.2019թ.
15. Գա գիկ Հա կո բյանն ը նդ դեմ Ար մեն Հա կո բյա նի, սնան կու թյան գործ թիվ 

Ա ՎԴ1/0006/04/16

Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ան դրա դառ նալ սնան կու թյան վա-
րույ թում գրա վա տու հան դի սա ցող եր րորդ ան ձի կող մից իր գույ քի վա ճառ քին վե րա բե րող 
գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյան ա պա հով մա նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Հիմք ըն դու նե լով ի նչ պես ՀՀ սահ մա նադ րա-
կան դա տա րա նի 19.07.2016 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1294 ո րոշ մամբ ար տա հայ տած ի րա վա կան 
դիր քո րո շու մը, այն պես էլ թիվ Ե ՇԴ/0072/04/17 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 04.10.2018 
թվա կա նի ո րոշ մամբ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-
ձա նագ րել է, որ ե թե սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի պար տա վո րու թյունն ա պա հով ված 
է եր րորդ ան ձ գրա վա տո ւին պատ կա նող գույ քի գրա վով, ա պա վեր ջինս ոչ մի այն պետք 
է ի րա պես տե ղե կաց վի պա հանջ նե րի ներ կա յաց ման և հաս տատ ման ըն թա ցա կար գի, այլ 
նաև իր գույ քի վա ճառ քին վե րա բե րող գոր ծըն թա ցի մա սին, քա նի որ հա կա ռակ մո տեց-
ման պա րա գա յում ո ւղ ղա կի ո րեն սահ մա նա փակ վում են եր րորդ ան ձ գրա վա տո ւի սե փա-
կա նու թյան և դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք նե րը, այդ թվում` վեր ջինս զրկ վում է 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 10-րդ մա սով սահ ման ված իր ի րա վուն-
քից օ գտ վե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյու նից:

07.06.2019թ.
16. «Կ րի ո սան» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ « Տորգտ րանս» ՍՊԸ-ի, սնան կու թյան գործ թիվ 

Ե ԱՔԴ/0058/04/16

Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել ան դրա դառ նալ պար տա պա նի 
գույ քի կազ մից գույ քային մի ա վոր հա նե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան հար ցին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ սնանկ ճա նաչ-
ված պար տա պա նի գույ քի կազ մում նե րառ վում է պար տա պա նին պատ կա նող ցան կա ցած 
գույք` բա ցա ռու թյամբ մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին դա տա րա նին ծա նու ցած ա պա-
հով ված ի րա վուն քով պար տա տի րոջ ա ռջև ստանձ նած պար տա վո րու թյան հա մար ա պա-
հով ված ի րա վուն քի ա ռար կայի: Այլ կերպ ա սած` ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն` գրա վով 
ա պա հով ված պար տա տի րոջ ա ռջև ստանձ նած պար տա վո րու թյան կա տար ման հա մար 
գրա վադր ված գույ քը չի ը նդ գրկ վում սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի գույ քի կազ մում և 
ա պա հով ված պար տա տե րը կա րող է այդ գույ քից իր պա հանջ նե րի բա վա րա րում ստա նալ 
սնան կու թյան վա րույ թից դուրս ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված ը նդ-
հա նուր կար գով, սա կայն մի այն այն դեպ քում, ե րբ տե ղե կա նա լով պար տա պա նի սնանկ 
ճա նաչ վե լու վե րա բե րյալ` ա պա հով ված պար տա տե րը ծա նու ցել է դա տա րա նին մո րա-
տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին: Այ սինքն` օ րենս դի րը, պար տա պա նի սնանկ ճա նաչ վե լու 
դեպ քում հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով ա պա հով ված պար տա տի րո ջը ստա նա լու իր պա-
հանջ նե րի բա վա րա րու մը գրա վադր ված գույ քի հաշ վին` շր ջան ցե լով սնան կու թյան գոր ծով 
վա րույ թը, մի ա ժա մա նակ սահ մա նել է այն պար տա դիր պայ մա նը, ո րի պահ պան ման դեպ-
քում մի այն «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված 
կա նո նը կա րող է գոր ծել: Նշ ված պայ մա նի չպահ պան ման դեպ քում գրա վադր ված գույ քը 
նույն պես նե րառ վում է սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի գույ քի կազ մում, և ա պա հով ված 

էջ
225-233

էջ
234-241

պար տա տե րը դրա նից բա վա րա րում կա րող է ստա նալ բա ցա ռա պես սնան կու թյան վա րույ թի 
շր ջա նակ նե րում` ը նդ գրկ վե լով պար տա տե րե րի ցան կում:

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ պար տա պա նին 
սնանկ ճա նա չե լու վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից պար տա պա նի գույ քի և դրա-
մա կան մի ջոց նե րի վրա կի րառ վում են սահ մա նա փա կումն եր` պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի 
կա տա րումն ա պա հո վե լու նպա տա կով: Այդ սահ մա նա փա կումն երն ա ռաջ նա հերթ ու ղղ ված 
են պար տա պա նի գույ քի է ա կան նվա զե ցում թույլ չտա լուն: Տվյալ սահ մա նա փա կումն ե րը 
կա րող են վե րաց վել մի այն սնան կու թյան գոր ծի շր ջա նակ նե րում պար տա պա նին սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող կամ օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում գույ քի ի րաց-
ման նպա տա կով` պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի կա տա րումն ա պա հո վե լու հա մար: 

Հետ ևա բար «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով սնանկ ճա նաչ-
ված ան ձին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քը պար տա պա նի գույ քի կազ-
մից հա նել հնա րա վոր է, ե թե գույ քը գրա վի ա ռար կա է, և պար տա տե րը դա տա րա նին ծա-
նու ցել է տվյալ գույ քի նկատ մամբ մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին: Ո ւս տիև պար տա պա նին 
պատ կա նող այլ գույք չի կա րող հան վել պար տա պա նի գույ քի կազ մից:

25.07.2019թ.
17. «Արդ շին բանկ» ՓԲԸ-ն ը նդ դեմ «Ս պի տակ Կա մար» ՍՊԸ-ի, սնան կու թյան գործ 

թիվ Ե ԱՔԴ/0119/04/17

Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ան դրա դառ նալ պար տա պա նի մոտ 
ստու գում կամ ու սումն ա սի րու թյուն ի րա կա նաց նե լու թույլտ վու թյան մա սին դեռևս չկա տար-
ված ո րոշ ման առ կա յու թյան պայ ման նե րում պար տա պա նի լու ծար ման վա րույթ սկ սե լու ի րա-
վա կան հնա րա վո րու թյան հար ցին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ պար տա-
պա նի մոտ ստու գում կամ ու սումն ա սի րու թյուն ի րա կա նաց վում է դա տա րա նի ո րոշ մամբ 
պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լուց հե տո մինչև պար տա պա նի լու ծար ման գոր ծըն թա ցը սկս-
վե լը (բա ցա ռու թյամբ նույն օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի): Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-
ձա նագ րել է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը կոնկ րետ ժամկ ե տային սահ մա նա փա-
կում չի նա խա տե սել պար տա պա նի մոտ ստու գում կամ ու սումն ա սի րու թյուն ի րա կա նաց նե լու 
թույլտ վու թյուն տա լու հա մար: Այ դու հան դերձ, նման կար գա վո րու մը չի կա րող մեկ նա բան վել 
որ պես դա տա րա նի բա ցար ձակ հայե ցո ղու թյուն: Դա տա րա նը, թույ լատ րե լով ի րա կա նաց նել 
պար տա պա նի գոր ծու նե ու թյան ստու գում կամ ու սումն ա սի րու թյուն, իր կա յաց րած ո րոշ ման 
կա տար ման հնա րա վո րու թյան ա պա հով ման նպա տա կով պետք է պար տա պա նի լու ծար ման 
գոր ծըն թաց չսկ սի այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ ող ջա միտ ժամկ ե տում իր կա յաց րած դա-
տա կան ակ տի կա տար ման հնա րա վո րու թյուն չի ըն ձե ռել դա տա կան ակ տի հաս ցե ա տի րո ջը: 

02.08.2019թ.
18. « Պայ թարդ» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ « Շեն Հոլ դինգ» ՓԲԸ-ի, սնան կու թյան գործ թիվ 

Ե ՇԴ/0111/04/16

Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել ան դրա դառ նալ սնան կու թյան 
վա րույ թի շր ջա նակ նե րում պար տա պա նի գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը հաս տա տե լու հար ցին 
այն դեպ քում, ե րբ նշ ված ծրա գի րը պար տա տե րե րի ժո ղո վում չի հաս տատ վել: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ան դրա դառ նալ պար տա պա նի 
գույ քի վա ճառ քի միջ նոր դու թյու նը դա տա րան ներ կա յաց նե լու և այդ միջ նոր դու թյան դեմ պար-
տա տե րե րի կող մից ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու ըն թա ցա կար գին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Ա նդ րա դառ նա լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 75-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սի կար գա վոր մա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ օ րենս դի րը սահ մա նել է ո րո շա կի բա ցա ռու թյուն ներ, ո րոնց դեպ քում գույ քի վա ճառ քի ծրա-
գի րը դա տա րա նը կա րող է հաս տա տել` ան կախ պար տա տե րե րի խորհր դի կամ ժո ղո վի ո րո-
շու մից: Այդ բա ցա ռու թյուն ներն են`

1. գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը պար տա տե րե րի խորհր դի կամ ժո ղո վի կող մից հաս տատ-
ված չլի նե լը, կամ

2. ծրագ րի հաս տատ ման հա մար խորհր դի կամ ժո ղո վի նիս տե րի ան ցկաց ման ան հնա-
րի նու թյու նը: 

Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վե րոգ րյալ դեպ քե րի թվին է դաս վում 
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նաև պար տա տե րե րի խորհր դի կամ ժո ղո վի կող մից ծրագ րի հաս տատ ման հա մար ո րո-
շում կա յաց նե լու ան հնա րի նու թյու նը` նկա տի ու նե նա լով, որ խորհր դի կամ ժո ղո վի նիս տե րը 
կա րող են հրա վիր վել և ան ցկաց վել` ա ռանց դրանց ըն թաց քում որ ևէ ո րո շում կա յաց նե լու: 
Նման դեպ քե րը նույ նա նում են նիս տե րի ան ցկաց ման ան հնա րի նու թյան հետ` նկա տի ու-
նե նա լով, որ նիս տի նպա տա կը ո րոշ ման կա յա ցումն է, և ե թե ան հնար է ո րո շում կա յաց նել, 
ո ւս տի նիստն էլ դառ նում է ի մաս տա զուրկ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է, որ օ րենս դի րը գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը հաս տա-
տե լու ո րոշ ման կա յաց ման ան հնա րի նու թյան դրս ևոր ման կոնկ րետ չա փո րո շիչ ներ չի նա-
խա տե սել, ին չը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ ան հնա րի նու թյան հա մա տեքս տում կա րող 
է նե րառ վել ցան կա ցած օբյեկ տիվ կամ սուբյեկ տիվ պատ ճառ, ին չը հնա րա վո րու թյուն չի 
տա լիս խորհր դի կամ ժո ղո վի կող մից հաս տա տե լու կա ռա վար չի ներ կա յաց րած վա ճառ քի 
ծրա գի րը (պար տա տե րե րի միջև տա րա ձայ նու թյուն ներ, պար տա տե րե րի ան հա մա ձայ նու-
թյուն կա ռա վար չի ծրագ րին, ո րոշ ման կա յաց ման քվո րու մի ան բա վա րա րու թյուն, նիս տե-
րի բազ մա կի հե տաձ գումն եր և այլն): Նկա տի ու նե նա լով, որ կա ռա վար չի գոր ծա ռույթ նե րի 
նպա տա կը սնան կու թյան վա րույ թում պար տա պա նի և պար տա տե րե րի շա հե րի հա վա սա-
րակշ ռումն է (տե՛ս,  օ րի նակ, թիվ Ե ՄԴ/0049/04/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 07.04.2017 թվա կա նի ո րո  մը), օ րենս դի րը նմա նա տիպ դեպ քե րի հա մար կա-
ռա վար չին հնա րա վո րու թյուն է տվել չկաշ կանդ վել պար տա տե րե րի դիր քո րոշ մամբ (կամ-
քով) և պար տա պա նի գույ քի վա ճառ քի ծրագ րի հաս տա տումն ի րա կա նաց նել ո ւղ ղա կի ո րեն 
դա տա կան կար գով: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 75-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սով սահ ման ված կար գա վո րումն այն մա սին, որ ծրագ րի 
փո փո խու թյուն նե րը կա տար վում են ծրագ րի ըն դուն ման հա մար սահ ման ված կար գով, թույլ 
է տա լիս եզ րա կաց նել, որ պար տա պա նի գույ քի վա ճառ քի հաս տատ ված ծրա գի րը, ան կախ 
նրա նից, թե որ ըն թա ցա կար գով է հաս տատ վել, ան վե րա պա հո րեն վերջ նա կան փաս տա-
թուղթ չէ և կա րող է են թարկ վել փո փո խու թյան: Ը նդ ո րում, օ րենս դի րը չի սահ մա նել այն 
դեպ քե րը, ո րոնք հիմք կա րող են ծա ռայել հաս տատ ված ծրա գի րը փո փո խու թյան են թար կե-
լու հա մար: Ո ւս տի Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ծրագ րի փո փո խու թյու նը կա-
րող է վե րա բե րել ի նչ պես վա ճառ քի մեջ նե րառ վող գույ քի կազ մին, քա նա կին, գնին և այլն, 
այն պես էլ ծրագ րով նա խա տես ված ըն թա ցա կար գե րին: 

Բա ցի այդ, նկա տի ու նե նա լով, որ ծրագ րի փո փոխ ման հա մար քն նարկ վող ի րա վա-
կան դրույ թը սահ մա նել է նույն ի րա վա կար գա վո րու մը, ի նչ նա խա տես ված է ծրագ րի հաս-
տատ ման հա մար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է, որ ծրագ րի փո փո խու թյու նը են թա կա 
է հաս տատ ման պար տա տե րե րի խորհր դի կամ ժո ղո վի ո րոշ մամբ, այ նու հետև (այդ թվում` 
խորհր դի կամ ժո ղո վի ո րոշ ման բա ցա կա յու թյան դեպ քում)` դա տա կան կար գով: Հետ ևա-
բար ե թե պար տա պա նի գույ քի վա ճառ քի հաս տատ ված ծրագ րում բա ցա կա յում է գույ քագր-
ման ցան կում նե րառ ված որ ևէ գույք, կամ ի հայտ է գա լիս նախ կի նում չբա ցա հայտ ված այլ 
գույք, ա պա նման դեպ քե րի հա մար օ րենս դի րը նա խա տե սել է ծրագ րի փո փոխ ման ի նս տի-
տու տից օ գտ վե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ան դրա դառ նալ նաև կա ռա վար չի կող մից 
գույ քը վա ճա ռե լու թույլտ վու թյան վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյան ժա ետ նե րին: 

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 76-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րի հա մա կար-
գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ սնան կու-
թյան կա ռա վար չի հա մար օ րենս դի րը սահ մա նել է պար տա կա նու թյուն` մինչև վա ճառ քի 
թույլտ վու թյան միջ նոր դու թյու նը դա տա րա նին ներ կա յաց նե լը ե րեք օր ա ռաջ այդ մա սին 
պար տա տե րե րին տե ղե կաց նել: Պար տա տե րե րի կող մից կա ռա վար չի միջ նոր դու թյան դեմ 
դա տա րա նին ա ռար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու հա մար սահ մա նե լով յոթ նօ րյա ժա ետ` 
օ րենս դի րը փաս տո րեն նպա տակ է հե տապն դել կա ռա վար չի միջ նոր դու թյան վե րա բե րյալ 
դիր քո րո շում ձևա վո րե լու և դրան հա մա պա տաս խան վար քա գիծ դրս ևո րե լու հա մար պար-
տա տե րե րի հա մար նա խա տե սել բա վա րար ժա մա նա կա հատ ված, ո րն ը նդ հա նուր թվով 
պետք է կազ մի տասն օր: 

Ինչ վե րա բե րում է սահ ման ված ժա ե տի ըն թաց քում պար տա տե րե րի կող մից գույ քի 
վա ճառ քի վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյան դեմ ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու ըն թա ցա կար գին, 
ա պա «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 76-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից պարզ է դառ-
նում, որ. 

1. պար տա տե րե րը կա ռա վար չի կող մից վա ճառ քի թույլտ վու թյուն տա լու միջ նոր դու-
թյան վե րա բե րյալ կա րող են ներ կա յաց նել գրա վոր ա ռար կու թյուն ներ, 

2. այդ ա ռար կու թյուն նե րը կա րող են ներ կա յաց նել դա տա րա նի կող մից միջ նոր դու-
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թյան կա պակ ցու թյամբ ո րոշ ման կա յաց մա նը նա խոր դած յոթ նօ րյա ժա մա նա կա հատ վա ծում, 
3. ա ռար կու թյու նում պետք է ներ կա յաց վեն ա ռա ջարկ վող գույ քի մեկ նար կային գնից 

ա վե լի բարձր մեկ նար կային գին, 
4. պար տա տե րե րը պետք է սնան կու թյան հա տուկ հաշ վին վճա րեն ի րենց կող մից 

ա ռա ջարկ վող մեկ նար կային գնի 5 տո կո սի, բայց ոչ ա վե լի, քան հինգ մի լի ոն դրա մի չա փով 
դե պո զիտ:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան նոր մի վեր լու ծու թյան հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս-
տել է, որ օ րենս դի րը ոչ մի այն սահ մա նել է վա ճառ քի թույլտ վու թյան միջ նոր դու թյան դեմ բեր-
ված ա ռար կու թյան հս տակ ժա մա նա կա հատ ված, այլև նա խա տե սել է, որ ա ռար կու թյու նը 
պետք է վե րա բե րի կոնկ րետ գույ քի վա ճառ քի մեկ նար կային գնին: Նշ ված վա վե րա պայ ման-
նե րին չբա վա րա րող ա ռար կու թյուն նե րը չեն կա րող սույն ի րա վա նոր մի ի մաս տով գնա հատ-
վել որ պես վա ճառ քի թույլտ վու թյան վե րա բե րյալ ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյան դեմ բեր ված 
ա ռար կու թյուն և դա տա րա նի կող մից այդ կա պակ ցու թյամբ չի կա րող կի րառ վել «Ս նան կու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 76-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի «բ» կե տի կա նո նը:

18.12.2019թ.
19. ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան Կո տայ քի տա րած քային հար կային տես չու-

թյունն ը նդ դեմ « Մա գա նե» ՍՊԸ-ի, սնան կու թյան գործ թիվ Ե ՇԴ/0017/04/15

Խն դիր. Ա րդյո՞ք պար տա պա նը կա րող է սնանկ ճա նաչ վել պար տա տի րոջ դի մու մի հի-
ման վրա այն դեպ քում, ե րբ պար տա տի րոջ օգ տին կա յաց ված դա տա կան ակ տի հի ման վրա 
տր ված կա տա րո ղա կան թեր թով հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վարտ վել է պար-
տա պա նի գտն վե լու վայ րը պար զե լու ան հնա րի նու թյան հիմ քով այն պա րա գա յում, ե րբ հար-
կա դիր կա տա րո ղը և (կամ) պա հան ջա տերն ձեռ նար կել են օ րեն քով թույ լատ րե լի բո լոր հնա-
րա վոր մի ջոց նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա-
վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ պար տա տի րոջ օգ տին 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի առ կա յու թյան պայ ման նե րում պար տա տերն 
ի նքն է ո րո շում ը նտ 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: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ պար տա տի-
րոջ կող մից ը նտր ված ե ղա նակն ի նք նան պա տակ չպետք է լի նի, այ սինքն՝ ե թե պար տա տերն 
ը նտ 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, 
ա պա 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 օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծից (այն է՝ սնան կու թյան վե րա բե րյալ դի-
մու մը վա րույթ ըն դու նե լու պա հից կա սեց վում են գույ քային բռ նա գան ձումն ե 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 ձումն ե րը, ի սկ պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին վճիռն օ րի-
նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա նից` կարճ վում է պար տա պա նի վե րա բե րյալ հայ ցի ա պա հով-
ման, բռ նա գանձ ման և այլ բնույ թի ցան կա ցած կա տա րո ղա կան վա րույթ): Նույն տրա մա բա-
նու թյամբ ե թե պար տա տերն ը նտ րել է դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման ճա նա պար-
հը, ա պա քա նի դեռ կա տա րո ղա կան վա րույթն իր հա մար բա ցա սա կան ել քով չի ա վարտ վել, 
պար տա տե րը չի կա րող դի մել պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջով (վե րոգ րյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյու նը կի րա ռե լի չէ այն դեպ քի նկատ մամբ, ե րբ կա տա րո ղա կան վա րույթն 
ա վարտ 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 ա վար տը պայ մա նա վոր ված է 
պար տա տի րոջ կա մա հայտ նու թյամբ, ի նչն էլ օբյեկ 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 ա վարտ ված ո րա կե լու հնա րա վո րու թյու նը):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերջ նա կա նա պես, 
ա ռանց վերսկս ման հնա րա վո րու թյան ամ փոփ վում է կա տա րո ղա կան վա րույ թի կարճ ման 
դեպ քում: Մինչ դեռ կա տա րո ղա կան վա րույ թի ա վար տի դեպ քում պահ պան վում է վերսկս ման 
հնա րա վո րու թյու նը: Այ դու հան դերձ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 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 ա վար-
տի հիմ քե րի գնա հատ մամբ: Այ սինքն՝ ե թե կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վարտ վել է այն պի սի 
հիմ քով, ո րն այդ պա հին պար տա տի րոջ հա մար բա ցա սա կան է թե կուզև այն ի մաս տով, որ 
պար տա տերն իր պա հան ջի ան մի ջա պես բա վա րա րում չի ստա նում (օ րի նակ, ե թե ան հնա-
րին է պար զել պար տա պա նի գտն վե լու վայ րը, ի սկ հար կա դիր կա տա րո ղի և (կամ) պա հան-
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ջա տի րոջ ձեռ նար կած` օ րեն քով թույ լատ րե լի բո լոր մի ջոց նե րը ե ղել են ա պար դյուն), ա պա 
պար տա տե րը չպետք է զրկ վի սնան կու թյան դի մում ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը պայ մա նա վոր վել 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, ա վե լի ճկուն է 
պար տա տի րոջ պա հանջ նե րի բա վա րա րում ստա նա լու տե սան կյու նից (մաս նա վո րա պես՝ 
սնան կու թյան կա ռա վա րիչն ու նի պար տա պա նի դե բի տո րա կան պարտ քե րը հա վա քագ րե-
լու լի ա զո րու թյուն, ան հա տույց կա տար ված փո խան ցումն ե րը հետ ստա նա լու լի ա զո րու թյուն 
և այլն): 

Այս պի սով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ե թե կա տա րո ղա կան վա րույթն 
ա վարտ վել է այն պի սի հիմ քով, ո րը 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 ա վարտ, ա պա պար տա տե-
րը չպետք է զրկ վի 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 ու նե 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 կզրկ վի իր 
օգ տին կա յաց ված դա տա կան ակ տը կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նից, ո րի ար դյուն քում 
կսահ մա նա փակ վեն վեր ջի նիս դա տա կան պաշտ պա նու թյան և սե փա կա նու թյան ի րա վունք-
նե րը:

 Սույն ո րոշ ման վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ս. Ան տո նյա նը, 
Ա. Բար սե ղյա նը, Տ. Պետ րո սյա նը և Է. Սեդ րա կյա նը ներ կա յաց րել են հա տուկ կար ծիք, 
ո րում, մաս նա վո րա պես, ար տա հայտ վել են հետ ևյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը.

 Հա տուկ կար ծի քի հե ղի նակ ներն ար ձա նագ րել են, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն
թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի Կենտ րո նի հար կային տես չու թյունն ը նդ դեմ « Հիդ
րոէ ներ գա շին» ՓԲԸի թիվ Ե ԿԴ/0137/04/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 18.07.2014 թվա կա նի 
նա խա դե պային ո րոշ մամբ ար տա հատ ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը կա ռուց ված է ե ղել 
բա ցա ռա պես դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման վա րույ թում պար տա պա նի՝ բռ-
նա գանձ ման են թա կա գույ քի ան բա վա րա րու թյան / բա ցա կա յու թյան/, ի նչ պես նաև կա տա-
րո ղա կան թերթ ներ կա յաց րած այլ պար տա տե րե րի առ կա յու թյամբ պայ մա նա վոր ված դա-
տա կան ակ տի /ակ տե րի/ ամ բող ջա կան կա տար ման հնա րա վո րու թյան հետ, ո րը բխում է 
« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի պա հանջ նե րից և «Ս նան-
կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի տրա մա բա նու թյու նից, և դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար-
ման վա րույ թում պար տա տի րոջ հա մար « բա ցա սա կան ե լք» ի րա վա կան եզ րույթն ը ստ վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման պայ մա նա վոր վել և մեկ նա բան վել է բա ցա-
ռա պես « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 
8-րդ կե տի և նույն օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի կի րառ ման հա մա տեքս տում։

 Հարկ է նշել, որ սույն գոր ծով ի նչ պես ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը, այն պես էլ ՀՀ վե-
րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նը կի րա ռել են թիվ Ե ԿԴ/0137/04/13 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը, հետ ևա բար սույն գոր ծի 
փաս տա կան հան գա մանք նե րի պայ ման նե րում, ե րբ հար կա դիր կա տա րո ղը չի ար ձա նագ-
րել գույ քի ան բա վա րա րու թյուն կամ բա ցա կա յու թյուն, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նշ ված նա խա-
դե պային նշա նա կու թյուն ու նե ցող ի րա վա կան դիր քո րո շու մը կի րա ռե լի է ան վե րա պա հո րեն, 
քա նի որ չկա պար տա տի րոջ պա հան ջի բա վա րար մա նը սպառ նա ցող բա ցա սա կան ե լք։

 Սույն գոր ծով կա տա րո ղա կան վա րույ թում պար տա պան է հան դի սա նում « Մա գա նե» 
ՍՊԸ-ն և ոչ թե « Մա գա նե» ՍՊԸ-ի տնօ րե նը, ո րի հե տա խու զումն ու չհայտ նա բե րու մը որ ևէ 
ա ղերս չու նեն գույ քի բռ նա գանձ ման վա րույ թի հետ։ Հետ ևա բար` սնանկ ճա նա չե լու դի մու-
մը մեր ժե լով՝ դա տա րա նը չէր կա րող դի մո ղին զր կել հար կա դիր կա տար ման ներ կա յաց րած 
վճ ռով ո րոշ ված գու մա րի բռ նա գանձ ման ի րա վուն քից։ Պետք է փաս տել նաև, որ դի մո ղը 
լի ար ժե քո րեն չի օ գտ վել « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով 
պա հան ջա տի րո ջը վե րա պահ ված ի րա վունք նե րից, որ պի սի հան գա ման քը չի կա րող սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ան վան տակ հիմք հան դի սա նալ կա տա րո ղա կան 
վա րույ թում պար տա պան ճա նաչ ված « Մա գա նե» ՍՊԸ-ին սնանկ ճա նա չե լու հա մար։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը պետք ի րա վա կան գնա հա տա կան տար այն հան գա ման քին, 
որ վճ ռա բեկ բո ղո քում դա տա րան նե րի կող մից միև նույն նոր մի հա կա սա կան մեկ նա բա նու-
թյուն նե րով կի րառ ված լի նե լու հան գա ման քը հիմն ա վո րե լու նպա տա կով ներ կա յաց ված 
դա տա կան ակ տե րում « պար տա տի րոջ հա մար բա ցա սա կան ե լք» ի րա վա կան եզ րույ թը 
ստո րա դաս դա տա րան նե րը կի րա ռել են Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան մեկ նա բա նու-
թյա նը հա կա սող մեկ նա բա նու թյամբ, մինչ դեռ սույն գոր ծով այն ճիշտ էր մեկ նա բան վել և 
կի րառ վել, ո ւս տիև սույն գոր ծով ներ կա յաց ված վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա էր մերժ ման։ 

Ինչ վե րա բեր վում է Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ մամբ ար ված վեր լու ծու թյա նը սույն 
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գոր ծի և թիվ Ե ԿԴ/0137/04/13 գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի տար բե րու թյան վե րա բե-
րյալ, ա պա պետք է նշել, որ տար բեր գոր ծե րով փաս տա կան հան գա մանք նե րի տար բե րու-
թյուն նե րը չեն ազ դում ի րա վուն քի, ի րա վա կան նոր մի մեկ նա բան ման, այդ կա պակ ցու թյամբ 
ար տա հայտ ված ի րա վա կան ը նդ հան րա կան դիր քո րոշ ման վրա։

 Հարկ է նշել, որ այս դեպ քում ըն դա մե նը պետք էր գնա հա տել, թե վկա յա կոչ ված դա տա-
կան ակ տե րից, ո րն է հա կա սում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ար տա հայտ ված ի րա վա կան 
դիր քո րոշ մա նը կամ հա մա պա տաս խա նում դրան, քա նի որ հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման առ կա յու թյան պայ ման նե րում ստո րա դաս դա տա րան նե-
րը պար տա վոր են կա տա րել «ՀՀ դա տա կան օ րենս գիրք» սահ մա նադ րա կան օ րեն քով ի րենց 
վրա դր ված պար տա կա նու թյու նը` հետ ևե լու այդ ի րա վա կան դիր քո րոշ մա նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նա խա դե պային ո րոշ մամբ պար տա տի րոջ հա մար կա տա րո-
ղա կան վա րույ թի ա վար տի բա ցա սա կան ե լք է գնա հա տել այն ի մաս տով, որ կա տա րո ղա կան 
վա րույթն ա վարտ վել է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի հիմ քով կամ կա սեց վել է նույն օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 8-րդ 
կե տի հիմ քով:

 Պետք է նշել, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի եզ րա հան գու մը կա տա րո ղա կան վա րույ թով պա-
հան ջի ան մի ջա կան բա վա րա րում չս տա նա լու յու րա քան չյուր դեպք պա հան ջա տի րոջ հա մար 
բա ցա սա կան ե լք գնա հա տե լը վտան գում է սնանկ ճա նա չե լու հա մար պար տա դիր հիմ քի՝ ան-
վի ճե լի ու թյու նը և դրա կե տան ցի վե րա բե րյալ ձևա վոր ված ի րա վա կի րա ռա կան պրակ տի կայի 
կա յու նու թյունն ու ո րո շա կի ու թյու նը։ Մինչ դեռ հար կա դիր կա տար ման ներ կա յաց ված դա տա-
կան ակ տի առ կա յու թյան պայ ման նե րում « պար տա պա նի կե տանց» եզ րույ թը պայ մա նա վոր-
ված է կե տանց ված պար տա վո րու թյան հի ման վրա կա յաց ված դա տա կան ակ տի հար կա դիր 
կա տար ման վա րույ թում բա ցա ռա պես հար կա դիր կա տա րո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րով։ 

Ինչ վե րա բեր վում է Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ ման այն փաս տար կին, որ սնան կու թյան 
վա րույթն ա վե լի ճկուն է, ա պա պետք է ա սել, որ դա բա վա րար հիմն ա վո րում չէ այս հար ցով 
ձևա վոր ված դա տա կան պրակ տի կան փո խե լու հա մար, քա նի որ սնան կու թյան վա րույ թի ըն-
թա ցա կար գե րի ու սումն ա սի րու թյու նը և դրա վե րա բե րյալ ձևա վոր ված դա տա կան պրակ տի-
կան թույլ չեն տա լիս նման եզ րա հան գում ա նել զուտ այն հիմն ա վոր մամբ, որ ի նչ պես պար-
տա պա նի, այն պես էլ վեր ջի նիս գույ քի և դրա գտն վե լու վայրն ան հայտ լի նե լու դեպ քում ևս 
հե տա խու զումն ի րա կա նաց վում է ՀՀ ԱՆ հար կա դիր կա տա րումն ա պա հո վող ծա ռա յու թյան 
մի ջո ցով, « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով: 

Ընդ ո րում` գույ քային և դրա մա կան բռ նա գանձ ման վա րույթ նե րով պար տա պա նի գույ քի 
առ կա յու թյու նը, ո րի վրա կա րող է բռ նա գան ձում տա րած վել, թույլ է տա լիս շա րու նա կել կա-
տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը նույ նիսկ պար տա պա նի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում:

 Պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել նաև այն հան գա ման քի վրա, որ դա տա կան ակ տը հար-
կա դիր կա տար ման ներ կա յաց նե լու դեպ քում ան վի ճե լի դրա մա կան պար տա վո րու թյան կե-
տանց ի րա վա կան եզ րույ թը կի րա ռե լի չէ, քա նի որ պար տա վո րու թյան կե տանցն ար դեն ի սկ 
պայ մա նա վոր ված է հար կա դիր կա տար ման վա րույ թի գոր ծըն թաց նե րով և չի կա րող դր վել 
սնան կու թյան դի մու մի հիմ քում, հետ ևա բար վճ ռա բեկ բո ղո քի փաս տարկն այն մա սին, որ 
առ կա է դա տա կան ակ տով հաս տատ ված ան վի ճե լի դրա մա կան պար տա վո րու թյան 60-օ րյա 
կե տանց, հիմն ա վոր չէ, հաշ վի առ նե լով, որ այդ պար տա վո րու թյան վե րա բե րյալ դա տա կան 
ակ տը հար կա դիր կա տար ման ներ կա յաց ված լի նե լու պայ ման նե րում բա ցա կա յում են բռ նա-
գանձ ման են թա կա գույ քի ան բա վա րա րու թյան կամ բա ցա կա յու թյան վե րա բե րյալ հար կա դիր 
կա տա րո ղի կող մից կա յաց ված ո րո շումն եր։

26.12.2019թ.
20. Սար գիս Ոս կա նյա նի դի մու մը՝ սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, սնան կու-

թյան գործ թիվ ԼԴ4/0022/04/18

Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է հետ ևյալ հար ցադ րումն ե րին.
1) ա րդյո՞ք կա մա վոր սնան կու թյան վա րույ թում պար տա տեր-վար կային կազ մա կեր պու-

թյան կող մից տր ված հա ճա խոր դի պար տա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կան քը կա րող է 
բա վա րար գնա հատ վել պար տա վո րու թյան բնույ թը պար զե լու հա մար,

2) ա րդյո՞ք դա տա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գից ար տատպ ված վճ ռի օ րի նա կը 
կա րող է ո րակ վել պար տա վո րու թյան առ կա յու թյու նը և դրա չա փը հիմն ա վո րող թույ լատ րե լի 
ա պա ցույց:

էջ
277-289
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
օ րենս դի րը սահ մա նել է պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու եր կու ըն թա ցա կարգ՝ 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 ս նան կու թյան  դի մում):

 Սե փա կան սնան կու թյու նը ճա նա չե լու դի մու մի ձևը և բո վան դա կու թյու նը սահ ման ված 
են «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով: Մաս նա վո րա պես՝ օ րենս դի րը, հաշ վի առ նե լով 
սե փա կան սնան կու թյան ճա նաչ ման նպա տա կով դա տա րան դի մե լու պար տա կա նու թյան 
ծագ ման հիմ քե րը և սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ սնանկ ճա նաչ վե լու հիմ քե րը, իմ պե րա-
տիվ ձևով ամ րագ րել է կա մա վոր սնան կու թյան դի մո ղի կող մից պար տա տի րոջ դրա մա կան 
պա հան ջի չա փի, պարտ քի, վնաս նե րի, տու ժան քի (տու գան քի, տույ ժի) չա փե րի` հա մա-
պա տաս խան հաշ վարկ նե րով, պար տա վո րու թյան կամ դրա մա սի (մա սե րի) կա տար ման 
ժամկ ե տի, ժա մա նա կա վոր կա ռա վար չի թեկ նա ծու թյան վե րա բե րյալ ա ռա ջար կու թյան կամ 
դա տա րա նի ը նտ րու թյա նը թող նե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյան մա սին դի մու մում նշե-
լու պար տա կա նու թյու նը: Օ րենս դի րը դի մո ղի վրա է դրել նաև ա ռան ձին պար տա վո րու-
թյուն նե րի, նե րա ռյալ` ար տա հաշ վեկշ ռային ար տա վո րու թյուն նե րի բնույ թի և չա փի 
վե րա բե րյալ դի մու մին կից ա պա ցույց ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն՝ չմաս նա վո րեց-
նե լով ա պա ցույ ցի այն տե սա կը, ո րով կա րող են հա վաստ վել դի մու մի քն նու թյան հա մար 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող վե րոգ րյալ փաս տա կան հան գա մանք նե րը: Նման պայ ման նե րում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ կա մա վոր սնան կու թյան դի մու մին կից ներ կա յաց ված` 
պար տա տի րոջ կող մից տր ված տե ղե կան քը, ո րը պա րու նա կում է պար տա վո րու թյան ծագ-
ման հիմ քի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան տե ղե կու թյուն ներ, և ո րով բա ցա հայտ վում է 
պար տա վո րու թյան բնույ թը, ևս կա րող է բա վա րար ա պա ցույց գնա հատ վել: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի գնա հատ մամբ սնան կու թյան վա րույ թի այս փու լում օ րենս դի րը կար ևո րել է մի-
այն պար տա վո րու թյան բնույ թի և չա փի բա ցա հայ տու մը, ին չը պայ մա նա վոր ված է սնան կու-
թյան վա րույ թի հե տա գա փու լե րի, մաս նա վո րա պես՝ պար տա տե րե րի կող մից պա հանջ նե րի 
ներ կա յաց ման փու լի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Պա հան ջի հիմ քում ըն կած փաս տա կան 
հան գա մանք նե րը հիմն ա վո րե լու ա ռա վել խիստ ա պա ցու ցո ղա կան շեմ օ րենս դի րը սահ մա-
նել է այս փու լում՝ պա հան ջա տի րոջ վրա դնե լով իր պա հան ջը հիմն ա վո րող փաս տաթղ թե-
րը ներ կա յաց նե լու ա պա ցուց ման բե ռը («Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մաս):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ կա մա վոր սնան կու թյան վա րույ-
թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից ել նե լով գոր ծում է այն կան խա վար կա ծը, որ դի մո ղը չի 
ա ռար կում ի ր՝ պար տա տի րոջ հան դեպ ստանձ նած պար տա վո րու թյան գո յու թյան կա պակ-
ցու թյամբ, ե րբ կա մա վոր սնան կու թյան դի մու մին կից դա տա րան է ներ կա յաց նում պար-
տա վո րու թյու նը հա վաս տող հա մա պա տաս խան ա պա ցույց ներ: Այդ ա պա ցույց նե րը վե րա-
բե րե լի ու թյան, թույ լատ րե լի ու թյան և ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու նից գնա հա տե լուց 
հե տո դա տա րա նը դրանք գնա հա տում է ի րենց հա մակ ցու թյան մեջ բա վա րա րու թյան տե-
սան կյու նից` պար զե լու հա մար պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ և 2.1-րդ կե տե րով սահ ման ված հատ կա նիշ նե րի 
առ կա յու թյու նը:

 Վե րոգ րյա լից ել նե լով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ կա մա վոր սնան կու թյան վա-
րույ թում պար տա տի րոջ կող մից տր ված տե ղե կան քը, ո րը պա րու նա կում է նաև պար տա վո-
րու թյան հիմ քի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան տե ղե կու թյուն ներ, բա վա րար է պար տա վո-
րու թյուն նե րի բնույ թը պարզ ված հա մա րե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ան դրա դառ նալ նաև կա մա վոր սնան կու թյան 
դի մումն ար դեն ի սկ վա րույթ ըն դուն ված լի նե լու պա րա գա յում դի մու մին կից ներ կա յաց ված՝ 
դա տա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գից ար տատպ ված վճ ռի օ րի նա կի՝ որ պես պար տա-
վո րու թյան առ կա յու թյու նը հիմն ա վո րող ա պա ցույ ցի թույ լատ րե լի ու թյան և ար ժա նա հա վա-
տու թյան հար ցին ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 2016 թվա կա նի հու լի սի 12-ի թիվ ՍԴՈ-
1293 ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նը, վճի ռը դա տա կան իշ խա նու-
թյան պաշ տո նա կան կայ քում հրա պա րա կե լով, այն հա սա նե լի է դարձ նում ի նչ պես դա տա-
վա րու թյան մաս նա կից նե րին, այն պես էլ ցան կա ցած այլ ան ձի` այդ թվում այլ դա տա րան-
նե րին: Այ սինքն` դա տա րանն ու նի ի րա կան հնա րա վո րու թյուն վճի ռը նույ նա կա նաց նող հա-
մա պա տաս խան բա վա րար տե ղե կու թյուն նե րի (մաս նա վո րա պես, վկա յա կոչ վող դա տա կան 
ա կտն ըն դու նած մարմն ի ան վա նու մը, դա տա կան ակ տի ան վա նու մը, ըն դուն ման ամ սա-
թի վը, գոր ծի հա մա րը) առ կա յու թյան դեպ քում ստու գել վճ ռի բո վան դա կու թյու նը և օ րի նա-
կան ու ժի մեջ մտ նե լու հան գա ման քը: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
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որ այն դեպ քում, ե րբ կա մա վոր սնան կու թյան վա րույ թում որ պես պար տա վո րու թյան առ կա-
յու թյու նը հիմն ա վո րող ա պա ցույց դի մու մին կից ներ կա յաց վում է դա տա կան տե ղե կատ վա-
կան հա մա կար գից ար տատպ ված վճ ռի օ րի նա կը, դա տա րա նը` դրա ար ժա նա հա վա տու թյու նը 
գնա հա տե լիս զրկ ված չէ ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված 
դա տա կան իշ խա նու թյան պաշ տո նա կան կայ քից օ գտ վե լու և դրա մի ջո ցով վճ ռի իս կու թյու նը 
ստու գե լու հնա րա վո րու թյու նից: 

Ա վե լին, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե րոն շյալ ո րոշ ման լույ սի ներ քո Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ դա տա րա նի կող մից դա տա կան տե ղե կատ վա կան 
հա մա կար գից ար տատպ ված վճի ռը՝ որ պես պար տա վո րու թյան առ կա յու թյու նը հիմն ա վո րող 
ա պա ցույց, ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյան բա ցա ռու մը` այն ա մեն դեպ քում ան թույ լատ րե-
լի ա պա ցույց գնա հա տե լով, փաս տո րեն, ոչ ի րա վա չափ կեր պով ծան րա բեռ նում է կա մա վոր 
սնան կու թյան դի մո ղին:

 Վե րոգ րյա լից ել նե լով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ կա մա վոր սնան կու թյան դի մու-
մը վա րույթ ըն դուն ված լի նե լու և դի մու մին կից՝ ի հիմն ա վո րումն վճա րային պար տա վո րու-
թյան դա տա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գից ար տատպ ված վճիռ ներ կա յաց վե լու դեպ-
քում, դա տա րա նը պետք է այն ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու նից գնա հա տե լիս օ գտ վի 
դա տա կան իշ խա նու թյան պաշ տո նա կան կայ քից և տվյալ ա պա ցույ ցը մյուս թույ լատ րե լի և 
վե րա բե րե լի ա պա ցույց նե րի հետ մի ա սին գնա հա տի դրանց բա վա րա րու թյան տե սան կյու նից, 
պար զե լու հա մար պար տա պա նի սնան կու թյան հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա-
կա յու թյու նը՝ կա յաց նե լու հա մար պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին կամ կա մա վոր 
սնան կու թյան դի մու մը մեր ժե լու մա սին վճիռ:

27.12.2019թ.
21. « Մանտ րա Մա կի նա Լի մի թեդ» ըն կե րու թյունն ը նդ դեմ «Աշ տա րակ Կաթ» ՓԲԸ-ի, 
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Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը բա ցա հայ տել է «ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար կայի 
մեկ նար կային գին» և «գ րա վի ա ռար կայի ար ժեք» հաս կա ցու թյուն նե րի բո վան դա կու թյունն 
այն ի րա վի ճա կում, ե րբ պար տա տե րե րի ցու ցա կում ը նդ գրկ ված պար տա տե րը միջ նոր դել 
է դա տա րա նին որ պես սե փա կա նու թյուն իր կամ իր նշած ան ձի օգ տին փո խան ցել գրա վի 
ա ռար կան: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օ րենս-
դի րը սնան կու թյան վա րույ թում ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյան է ար ժա նաց րել ա պա հով-
ված պա հանջ նե րի և դրանց բա վա րար ման հար ցը՝ ա ռան ձին նոր մե րով նա խա տե սե լով 
դրանց հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վո րու մը: Մաս նա վո րա պես, վե րը թվարկ-
ված կար գա վո րումն ե րի ու ժով սնան կու թյան վա րույ թում ա պա հով ված պա հան ջա տե րերն 
օ ժտ ված են ի րա վա կան հնա րա վո րու թյամբ՝ ստա նա լու գրա վի ա ռար կան կա՛մ ի րենց նշած 
ան ձի օգ տին, կա՛մ որ պես ի րենց սե փա կա նու թյուն: Նման կար գա վո րու մը բխում է ա պա հով-
ված ի րա վուն քի բնույ թից, քա նի որ պար տա տե րը, ո րը սնան կու թյան վա րույ թում դար ձել է 
պա հան ջա տեր, պար տա պա նի հետ ո րո շա կի քա ղա քա ցի աի րա վա կան՝ մաս նա վո րա պես 
պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ մտ նե լիս ձեռ նար կել է մի ջոց ներ ա պա հո վե լու 
իր պա հան ջի կա տա րու մը՝ հիմն ա կան պար տա վո րու թյան հետ մի ա սին պար տա պա նի հետ 
մտ նե լով նաև գրա վից ծա գող հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
ա րժ ևո րե լով այն հան գա ման քը, որ պա հան ջա տե րը (ա պա հով ված ի րա վուն քով պար տա տե-
րը) ի սկզ բա նե ձեռ նա մուխ է ե ղել իր պա հան ջի կա տա րումն ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ 
ա պա հո վե լու այլ մի ջոց նե րով, մաս նա վո րա պես՝ գրա վով, օ րենս դի րը նրա հա մար ո րո շա կի 
գոր ծի քա կազմ է սահ մա նել իր պա հան ջի բա վա րա րու մը հենց այդ ա պա հով ված ի րա վուն քի 
ա ռար կայի հաշ վին ստա նա լու հա մար՝ մի ա ժա մա նակ նա խա տե սե լով ո րո շա կի պա հանջ ներ 
այդ ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար: 

Անդ րա դառ նա լով այդ պա հանջ նե րին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ որ պես զի ա պա-
հով ված պա հան ջով պա հան ջա տերն օ գտ վի վե րոն շյալ կար գա վոր մամբ ամ րագր ված իր հնա-
րա վո րու թյու նից, նախ և ա ռաջ հար կա վոր է, որ ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար կայի մեկ նար-
կային գի նը հա վա սար լի նի ա պա հով ված պար տա տի րոջ պա հան ջի գու մա րին կամ ցածր լի նի 
դրա նից: Այդ նա խա պայ մա նին հա մա պա տաս խա նե լու դեպ քում ար դեն պար տա տի րոջ ա ռջև 
դր վում են հետ ևյալ պա հանջ նե րը՝

1.  փոխ հա տու ցել այդ գույ քի պահ պան ման և փո խանց ման հետ կապ ված ծախ սե րը,
2.  փոխ հա տու ցել կա ռա վար չի վար ձատ րու թյու նը` գրա վի ա ռար կայի ար ժե քի հինգ 

էջ
290-299
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տո կո սի չա փով:
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում տա րաբ-

նույթ մեկ նա բա նու թյուն ներ են ձևա վոր վել ե րկ րորդ պա հան ջի կա պակ ցու թյամբ, մաս-
նա վո րա պես՝ տվյալ ի րա վի ճա կում կա ռա վար չի վար ձատ րու թյու նը հաշ վար կե լիս գրա վի 
ա ռար կայի ար ժե քի ո րոշ ման կա պակ ցու թյամբ, ո ւս տի մի աս նա կան դա տա կան պրակ տի-
կա ա պա հո վե լու նկա տա ռու մով Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել ան դրա-
դառ նալ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սում տեղ գտած՝ «գ րա
վի ա ռար կայի ար ժե քի հինգ տո կո սի չա փով կա ռա վար չի վար ձատ րու թյուն» ար տա հայ-
տու թյան մեկ նա բա նու թյա նը:

 Ղե կա վար վե լով « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41-րդ հոդ վա-
ծով ամ րագր ված ի րա վա նոր մի մեկ նա բան ման կա նո նով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, 
որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սում տեղ գտած՝ «գ րա վի 
ա ռար կայի ար ժե քի հինգ տո կո սի չա փով կա ռա վար չի վար ձատ րու թյուն» ար տա հայ տու-
թյան բո վան դա կու թյու նը հար կա վոր է բա ցա հայ տել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի մի 
շարք կար գա վո րումն ե րի լույ սի ներ քո՝ հաշ վի առ նե լով նոր մա տիվ ի րա վա կան ա կտն ըն դու-
նե լիս այն ըն դու նող մարմն ի նպա տա կը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գույ քը հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա-
ճա ռե լիս կա ռա վար չի կող մից ա ռա ջարկ վում է մեկ նար կային գին, ո րը, սա կայն, ա ճուր դը 
չկա յա նա լու դեպ քում փո փոխ վում է, այն է՝ յու րա քան չյուր հեր թա կան ա ճուր դը կազ մա-
կերպ վում է չկա յա ցած ա ճուր դի մեկ նար կային գնի 10 տո կո սի նվա զեց մամբ։ Վե րոգ րյա լից 
հետ ևում է, որ մեկ նար կային գի նը՝ որ պես հրա պա րա կային սա կար կու թյան ի րա կա նաց-
ման հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման, հաս տա տուն չէ և օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում 
են թա կա է փո փոխ ման: 

Անդ րա դառ նա լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի կար-
գա վոր մա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ը նդ գծել այն հան գա ման քը, որ վկա-
յա կոչ ված հոդ վա ծում խո սե լով գույ քի ար ժե քի նվա զու մից՝ օ րենս դի րը փաս տո րեն նկա տի 
է ու նե ցել գույ քի մեկ նար կային գնի նվա զու մը, քա նի որ վկա յա կոչ ված կար գա վոր ման մեջ 
նույ նաց վել են «ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար կայի ար ժեք» և « մեկ նար կային գին» հաս-
կա ցու թյուն նե րը: Այլ կերպ ա սած՝ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 6-րդ 
մա սում օ րենս դիրն «ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար կայի ար ժեք» հաս կա ցու թյան ներ քո 
նկա տի է ու նե ցել ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար կայի մեկ նար կային գի նը: 

Այս պի սով, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի կար գա վոր-
ման վեր լու ծու թյան ար դյուն քում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ը նդ գծել, որ նախ՝ 
հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով գույ քի ի րաց ման ժա մա նակ գույ քի ար ժե քը կա րող 
է նվա զել, և ե րկ րորդ՝ գույ քի ար ժե քի նվա զում ա սե լով՝ օ րենս դի րը փաս տո րեն նկա տի է ու-
նե ցել գույ քի մեկ նար կային գնի նվա զու մը, քա նի որ վե րը վկա յա կոչ ված կար գա վոր ման մեջ 
օ րենս դի րը նույ նաց րել է «ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար կայի ար ժեք» և « մեկ նար կային 
գին» հաս կա ցու թյուն նե րը: 

Անդ րա դառ նա լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 76-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի կար-
գա վոր մա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նշ ված հոդ վա ծով նույն հեր թում գտն վող 
պա հան ջա տե րե րի (չա պա հով ված պա հանջ նե րով պա հան ջա տե րեր) հա մար օ րենս դի րը 
նա խա տե սել է հնա րա վո րու թյուն մի շարք պա հանջ նե րի ի րա կա նաց ման դեպ քում գույ քը 
վերց նել որ պես տվյալ խմ բի բո լոր պար տա տե րե րի ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյուն 
չկա յա ցած ա ճուր դի մեկ նար կային գնով: Սույն կար գա վո րու մից Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
եզ րա հան գել է, որ օ րենս դի րը նա խա տե սել է նաև մեկ այլ դեպք, ե րբ հնա րա վոր է հրա պա-
րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճառ վող գույ քը վերց նել ի սե փա կա նու թյուն, ը նդ ո րում՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ը նդ գծել այն, որ օ րենս դի րը նպա տակ է հե տապն-
դել ո րո շա կի պա հանջ նե րի բա վա րար ման դեպ քում հանձ նել գույ քը պար տա տե րե րին ի սե-
փա կա նու թյուն ոչ թե դրա շու կա յա կան ար ժե քով, այլ չկա յա ցած ա ճուր դի մեկ նար կային 
գնով: Նշ վա ծից կա րե լի է եզ րա հան գել, որ օ րենս դի րը հրա պա րա կային սա կար կու թյուն-
նե րով վա ճառ վող գույ քը պար տա տե րե րին ի սե փա կա նու թյուն հանձ նե լու դեպ քում որ ևէ 
ի րա վա կան ար ժեք չի տվել այդ գույ քի շու կա յա կան ար ժե քին, այլ կար ևո րել է չկա յա ցած, 
այ սինքն՝ վեր ջին ա ճուր դի մեկ նար կային գի նը:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի մի շարք կար գա վո րումն ե րի բո վան դա կու թյան 
լույ սի ներ քո վեր հա նե լով օ րենսդ րի կող մից դրան ցում ներդր ված նպա տա կը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րել է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա-
սում տեղ գտած «գ րա վի ա ռար կայի ար ժե քի հինգ տո կոս» ար տա հայ տու թյան ներ քո պետք 
է նկա տի ու նե նալ ի րաց վող գույ քի մեկ նար կային գնի հինգ տո կո սը, և հաշ վի առ նե լով այն 
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հան գա ման քը, որ յու րա քան չյուր հա ջորդ ա ճուր դի դեպ քում մեկ նար կային գի նը փո փոխ վում 
է՝ նվա զում է 10 տո կո սով, «գ րա վի ա ռար կայի ար ժե քի հինգ տո կոս» ներ քո պետք է նկա տի 
ու նե նալ գրա վի ա ռար կայի՝ վեր ջին չկա յա ցած ա ճուր դով ա ռա ջարկ ված մեկ նար կային գնի 
հինգ տո կո սը: 

Վե րոն շյալ մեկ նա բա նու թյուն նե րի հա մա տեքս տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սում տր ված « մեկ նար կային գին» 
եզ րույ թը վե րա բե րում է վեր ջին չկա յա ցած ա ճուր դում ա ռա ջարկ ված մեկ նար կային գնին, ո րը, 
ե թե հա վա սար է ա պա հով ված պար տա տի րոջ պա հան ջի գու մա րին կամ ցածր է դրա նից, 
ա պա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս պար տա տե րե րի ցան կում ը նդ գրկ ված պար տա տի րոջն իր 
պա հան ջի կամ դրա մա սի չա փով դա տա րա նի ո րոշ մամբ որ պես սե փա կա նու թյուն իր կամ 
իր նշած ան ձի օգ տին ստա նա լու գրա վի այդ ա ռար կան: Ի նչ վե րա բե րում է նշ ված ի րա վունքն 
ի րաց նե լու հա մար կա ռա վար չի վար ձատ րու թյան հար ցին, ա պա այն պետք է վճար վի գրա-
վի ա ռար կայի՝ վեր ջին չկա յա ցած ա ճուր դով սահ ման ված «գ րա վի ա ռար կայի ար ժե քի» հինգ 
տո կո սից, որ տեղ «գ րա վի ա ռար կայի ար ժեք» եզ րույ թը վե րը նշ ված վեր լու ծու թյուն նե րի հա-
մա տեքս տում նույ նա նում է «չ կա յա ցած ա ճուր դում գույ քի հա մար սահ ման ված մեկ նար կային 
գին» հաս կա ցու թյան հետ, որ պի սի մեկ նա բա նու թյու նը բխում է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի ը նդ հա նուր տրա մա բա նու թյու նից: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել հա վե լել, որ «Ս նան կու թյան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սում նկա րագր ված ի րա վի ճա կում պար տա տի րոջ 
պա հան ջը են թա կա է նվա զեց ման մի այն գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի մեկ նար կային 
գնի չա փով, ի սկ գույ քի պահ պան ման և փո խանց ման ծախ սե րի և կա ռա վար չի վար ձատ րու-
թյան հա մար վճար ված գու մար նե րի չա փով պա հան ջի նվա զե ցում չի ի րա կա նաց վում: Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը բխել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ-
վա ծի 9-րդ մա սի այն կար գա վո րու մից, հա մա ձայն ո րի՝ … այդ դեպ քում տվյալ պար տա տի րոջ 
պա հան ջի չա փը չի նվա զեց վում գույ քի պահ պան ման և փո խանց ման ծախ սե րի և կա ռա վար չի 
վար ձատ րու թյան հա մար վճար ված գու մա րի չա փով: 

Ամ փո փե լով վե րո շա րադ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ պար տա տե րե րի ցու
ցա կում ը նդ գրկ ված պար տա տե րը կա րող է իր պա հան ջի կամ դրա մա սի չա փով դա տա րա նի 
ո րոշ մամբ որ պես սե փա կա նու թյուն իր կամ իր նշած ան ձի օգ տին ստա նալ գրա վի ա ռար կա 
հան դի սա ցող գույ քը` հետ ևյալ պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում.

1. ե թե ի րաց վող գույ քի վեր ջին չկա յա ցած ա ճուր դի հա մար ա ռա ջարկ վող մեկ նար կային 
գի նը հա վա սար է ա պա հով ված պար տա տի րոջ պա հան ջի գու մա րին կամ ցածր է դրա նից, 

2. ե թե ա պա հով ված պար տա տե րը փոխ հա տու ցում է այդ գույ քի պահ պան ման և փո
խանց ման հետ կապ ված ծախ սե րը, ի նչ պես նաև 

3. ե թե փոխ հա տու ցում է կա ռա վար չի վար ձատ րու թյու նը` գրա վի ա ռար կայի ար ժե քի, 
այ սինքն՝ վեր ջին չկա յա ցած ա ճուր դի մեկ նար կային գնի հինգ տո կո սի չա փով:

04.11.2019թ.
22. « Հայ բիզ նես բանկ» ՓԲԸ-ն ը նդ դեմ « Կապս ՀԷԿ» ՍՊԸ-ի, քաղ. գործ թիվ 

Ե ԿԴ/3928/02/16

Խն դիր. Ա րդյո՞ք սնան կու թյան վա րույ թի առ կա յու թյան պայ ման նե րում գրա վի ա ռար կան 
հա վա սա րար ժեք գույ քով փո խա րի նե լու պա հան ջը կա րող է քնն վել ա ռան ձին քա ղա քա ցի ա-
կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած 
ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ պար տա տե րե րի պա հանջ-
նե րի բա վա րար ման հնա րա վո րու թյան վրա ազ դող վե ճե րով հա րուց վող քա ղա քա ցի ա կան 
հայ ցե րով քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րը պետք է քնն վեն սնան կու թյան գոր ծը վա րող դա տա-
վո րի կող մից նույն սնան կու թյան գոր ծի շր ջա նակ նե րում՝ որ պես ա ռան ձին քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծեր: Ը նդ ո րում, նշ ված գոր ծե րը քն նե լիս կի րառ ման են թա կա են ի նչ պես «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե րը, այն պես էլ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված 
ի րա վա կար գա վո րումն ե րը, ե թե դրանք չեն հա կա սում «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
ի րա վա կար գա վո րումն ե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նման եզ րա հանգ ման հա մար կար ևո րել է այն, որ սնան կու թյան 
գոր ծերն ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում վար վում են դա տա վո րի կող մից մի անձ նյա: Հետ ևա-
բար գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի կար գա վո րումն այն մա սին, 
որ գոր ծը հանձն վում է սնան կու թյան դա տա րա նի քն նու թյա նը, ե թե գոր ծը են թա կա է քն նու-
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թյան սնան կու թյան դա տա րա նում, նշա նա կում է, որ գոր ծը պետք է հանձն վի հենց սնան-
կու թյան գոր ծը վա րող դա տա վո րին` հիմք ըն դու նե լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի կար գա վո րու մը` պար տա պա նի գույ քի կազ մում նե րառ ված գույ քի 
և ի րա վունք նե րի ա ռն չու թյամբ ծա գած բո լոր քա ղա քա ցի աի րա վա կան վե ճե րը նույն սնան-
կու թյան գոր ծի շր ջա նա կում քն նե լու վե րա բե րյալ: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ սնան կու թյան վա րույ թի առ կա-
յու թյան պայ ման նե րում պար տա պա նի գույ քի կազ մում նե րառ ված գույ քի և ի րա վունք նե րի 
ա ռն չու թյամբ ծա գած բո լոր քա ղա քա ցի աի րա վա կան վե ճե րը պետք է քն նի պար տա պա նի 
սնան կու թյան գոր ծը վա րող դա տա վո րը: Նկա տի ու նե նա լով, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քը հա տուկ կար գա վո րում չու նի այդ վե ճե րի լուծ ման ըն թա ցա կար գի վե րա բե րյալ՝ Վճ-
ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վե րոն շյալ վե ճե րը պետք է քնն վեն որ պես ա ռան ձին 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծեր` գոր ծի ա ռան ձին հա մա րով` պահ պա նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի կա նոն նե րը: 

 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ ԴԱ ՏԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

ԻՆՔ ՆԱ ԲԱ ՑԱՐ ԿԸ ԵՎ ԲԱ ՑԱՐ ԿԸ

07.06.2019թ.
23. Գրի գո րի Սա ֆա րյանն ը նդ դեմ Սար գիս Ա վե տի սյա նի, քաղ. գործ թիվ 

Ե ԱԴԴ/2408/02/14 

Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է այլ դա տա րա նում տվյալ գոր ծի քն-
նու թյա նը մաս նակ ցե լու հիմ քով դա տա վո րի կող մից ի նք նա բա ցարկ հայտ նե լու ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ որ-
պես դա տա րա նի ա նա չա ռու թյունն ա պա հո վող կա ռու ցա կարգ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենս գիր քը սահ մա նում է ի նք նա բա ցար կի և բա ցար կի ի նս տի տու տը, ո րի 
հիմ քերն ամ րագր ված են « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րենս գիրք» ՀՀ 
սահ մա նադ րա կան օ րեն քում: Մաս նա վո րա պես` Եվ րո պա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած 
դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով ի նք նա բա ցարկ հայտ նե լու հիմ քե րից` 
տվյալ գոր ծի քն նու թյանն այլ դա տա րա նում դա տա վո րի մաս նակ ցու թյան հիմ քին` Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը գտել է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում դա տա վո րի կող մից ստո րա դաս դա-
տա կան ա տյա նում նույն գոր ծով ու նե ցած մաս նակ ցու թյու նը` որ պես ի նք նա բա ցար կի հիմք, 
են թա կա է գնա հատ ման՝ հաշ վի առ նե լով ստո րա դաս դա տա րա նում դա տա վո րի կող մից 
կա տար ված գոր ծո ղու թյուն նե րի շր ջա նա կը և բնույ թը, կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք ներն 
ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Ը նդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծել է, որ բո լոր այն 
դեպ քե րում, ե րբ վե րաքն նիչ ա տյա նում օ րեն քով սահ ման ված կար գով տվյալ գոր ծով քն-
նու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի և տվյալ հար ցով ո րո շու մը պետք է կա յաց վի կո լե գի ալ` 
ե րեք դա տա վո րի կազ մով, ա պա կո լե գի ալ կազ մում ը նդ գրկ ված դա տա վոր նե րից ա ռն վազն 
մե կի կող մից ի նք նա բա ցարկ հայտ նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա վա րար է ար ձա նագ րե լու 
հա մար, որ դա տա րա նը գոր ծը քն նել է ոչ օ րի նա կան կազ մով: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է.
1. յու րա քան չյուր դեպ քում դա տա վո րը չպետք է մաս նակ ցի իր ի սկ կող մից կա յաց

ված դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված բո ղոք նե րի քն նու թյա նը, նույ նիսկ այն պա րա գա յում, 
ե րբ այդ բո ղո քը քնն վում է կո լե գի ալ կար գով, քա նի որ իր ի սկ ո րո շում ե րի դեմ բեր ված 
բո ղոք նե րը քն նե լով՝ դա տա վորն իր ա նա չա ռու թյան վե րա բե րյալ ա ռա ջաց նում է օբյեկ տիվ 
կաս կած թե´ գոր ծի մաս նակ ցի, և թե´ օբյեկ տիվ դի տոր դի մոտ: 

2. այն դեպ քում, ե րբ բո ղո քարկ ված չէ նույն դա տա վո րի կող մից նախ կի նում կա յաց
ված դա տա կան ակ տը, սա կայն բո ղո քում բարձ րաց վում է տվյալ գոր ծին այլ դա տա րա նում 
մաս նակ ցե լու հիմ քով այդ դա տա վո րի ի նք նա բա ցար կի վե րա բե րյալ հարց, հար կա վոր է 
գնա հա տել դա տա վո րի մաս նակ ցու թյու նը, ստո րա դաս դա տա կան ա տյա նում նրա կող մից 
կա տար ված դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը:
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թյան սնան կու թյան դա տա րա նում, նշա նա կում է, որ գոր ծը պետք է հանձն վի հենց սնան-
կու թյան գոր ծը վա րող դա տա վո րին` հիմք ըն դու նե լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի կար գա վո րու մը` պար տա պա նի գույ քի կազ մում նե րառ ված գույ քի 
և ի րա վունք նե րի ա ռն չու թյամբ ծա գած բո լոր քա ղա քա ցի աի րա վա կան վե ճե րը նույն սնան-
կու թյան գոր ծի շր ջա նա կում քն նե լու վե րա բե րյալ: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ սնան կու թյան վա րույ թի առ կա-
յու թյան պայ ման նե րում պար տա պա նի գույ քի կազ մում նե րառ ված գույ քի և ի րա վունք նե րի 
ա ռն չու թյամբ ծա գած բո լոր քա ղա քա ցի աի րա վա կան վե ճե րը պետք է քն նի պար տա պա նի 
սնան կու թյան գոր ծը վա րող դա տա վո րը: Նկա տի ու նե նա լով, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քը հա տուկ կար գա վո րում չու նի այդ վե ճե րի լուծ ման ըն թա ցա կար գի վե րա բե րյալ՝ Վճ-
ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վե րոն շյալ վե ճե րը պետք է քնն վեն որ պես ա ռան ձին 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծեր` գոր ծի ա ռան ձին հա մա րով` պահ պա նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի կա նոն նե րը: 

 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ ԴԱ ՏԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

ԻՆՔ ՆԱ ԲԱ ՑԱՐ ԿԸ ԵՎ ԲԱ ՑԱՐ ԿԸ

07.06.2019թ.
23. Գրի գո րի Սա ֆա րյանն ը նդ դեմ Սար գիս Ա վե տի սյա նի, քաղ. գործ թիվ 

Ե ԱԴԴ/2408/02/14 

Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է այլ դա տա րա նում տվյալ գոր ծի քն-
նու թյա նը մաս նակ ցե լու հիմ քով դա տա վո րի կող մից ի նք նա բա ցարկ հայտ նե լու ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ որ-
պես դա տա րա նի ա նա չա ռու թյունն ա պա հո վող կա ռու ցա կարգ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենս գիր քը սահ մա նում է ի նք նա բա ցար կի և բա ցար կի ի նս տի տու տը, ո րի 
հիմ քերն ամ րագր ված են « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րենս գիրք» ՀՀ 
սահ մա նադ րա կան օ րեն քում: Մաս նա վո րա պես` Եվ րո պա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած 
դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով ի նք նա բա ցարկ հայտ նե լու հիմ քե րից` 
տվյալ գոր ծի քն նու թյանն այլ դա տա րա նում դա տա վո րի մաս նակ ցու թյան հիմ քին` Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը գտել է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում դա տա վո րի կող մից ստո րա դաս դա-
տա կան ա տյա նում նույն գոր ծով ու նե ցած մաս նակ ցու թյու նը` որ պես ի նք նա բա ցար կի հիմք, 
են թա կա է գնա հատ ման՝ հաշ վի առ նե լով ստո րա դաս դա տա րա նում դա տա վո րի կող մից 
կա տար ված գոր ծո ղու թյուն նե րի շր ջա նա կը և բնույ թը, կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք ներն 
ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Ը նդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծել է, որ բո լոր այն 
դեպ քե րում, ե րբ վե րաքն նիչ ա տյա նում օ րեն քով սահ ման ված կար գով տվյալ գոր ծով քն-
նու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի և տվյալ հար ցով ո րո շու մը պետք է կա յաց վի կո լե գի ալ` 
ե րեք դա տա վո րի կազ մով, ա պա կո լե գի ալ կազ մում ը նդ գրկ ված դա տա վոր նե րից ա ռն վազն 
մե կի կող մից ի նք նա բա ցարկ հայտ նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա վա րար է ար ձա նագ րե լու 
հա մար, որ դա տա րա նը գոր ծը քն նել է ոչ օ րի նա կան կազ մով: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է.
1. յու րա քան չյուր դեպ քում դա տա վո րը չպետք է մաս նակ ցի իր ի սկ կող մից կա յաց

ված դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված բո ղոք նե րի քն նու թյա նը, նույ նիսկ այն պա րա գա յում, 
ե րբ այդ բո ղո քը քնն վում է կո լե գի ալ կար գով, քա նի որ իր ի սկ ո րո շում ե րի դեմ բեր ված 
բո ղոք նե րը քն նե լով՝ դա տա վորն իր ա նա չա ռու թյան վե րա բե րյալ ա ռա ջաց նում է օբյեկ տիվ 
կաս կած թե´ գոր ծի մաս նակ ցի, և թե´ օբյեկ տիվ դի տոր դի մոտ: 

2. այն դեպ քում, ե րբ բո ղո քարկ ված չէ նույն դա տա վո րի կող մից նախ կի նում կա յաց
ված դա տա կան ակ տը, սա կայն բո ղո քում բարձ րաց վում է տվյալ գոր ծին այլ դա տա րա նում 
մաս նակ ցե լու հիմ քով այդ դա տա վո րի ի նք նա բա ցար կի վե րա բե րյալ հարց, հար կա վոր է 
գնա հա տել դա տա վո րի մաս նակ ցու թյու նը, ստո րա դաս դա տա կան ա տյա նում նրա կող մից 
կա տար ված դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը:
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 Ա ՊԱ ՑՈՒ ՑՈՒ ՄԸ
15.11.2019թ.

24. «Էքսպ րես Կրե դիտ» Ո ւՎԿ ՓԲԸ-ն ը նդ դեմ Համ լետ Հով սե փյա նի և մյուս նե րի, 
քաղ. գործ թիվ Ե ԱԴԴ/3172/02/15

Խն դիր. Ա րդյո՞ք ի րա վա չափ է դա տա րա նի կող մից կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա-
կե լու միջ նոր դու թյան մեր ժումն այն դեպ քում, ե րբ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը թեև չի 
պա րու նա կում նշում կի րառ ված մե թոդ նե րի մա սին, այ դու հան դերձ, եզ րա կա ցու թյուն ներ կա-
յաց րած փոր ձա գետ նե րը կի րառ ված մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ դա տա կան նիս տում տվել են 
ան հրա ժեշտ բա ցատ րու թյուն: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տե լով և 
զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը ար ձա նագ րել է, որ 
17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա-
նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի (այ սու հետ` Նախ կին 
օ րենս գիրք) ի րա վա կար գա վոր ման պայ ման նե րում դա տա րան նե րը փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու-
թյու նը որ պես ա պա ցույց հե տա զո տե լիս և գնա հա տե լիս պետք է հաշ վի առ նեն, որ մի դեպ-
քում` փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան վե րա բե րե լի ու թյա նը, թույ լատ րե լի ու թյա նը և ար ժա նա հա-
վա տու թյանն ա ռնչ վող խո չըն դոտ նե րը կա րող են հաղ թա հար վել մի այն կրկ նա կի փոր ձաքն-
նու թյուն նշա նա կե լու մի ջո ցով, մեկ այլ դեպ քում` լրա ցու ցիչ փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու 
մի ջո ցով, ի սկ մյուս դեպ քում էլ` Նախ կին օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով սահ ման ված 
կար գով` գրա վոր եզ րա կա ցու թյուն ներ կա յաց րած փոր ձա գե տին դրա վե րա բե րյալ բա նա վոր 
բա ցատ րու թյուն ներ տա լու հա մար դա տա րան հրա վի րե լու ե ղա նա կով: Ո ւս տի բո լոր այն դեպ-
քե րում, ե րբ դա տա կան կար գով փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լուց և փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու-
թյունն ստա նա լուց հե տո դա տա րա նը փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը վե րա բե րե լի ու թյան, 
թույ լատ րե լի ու թյան և ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու նից գնա հա տե լիս բախ վում է որ ևէ 
խո չըն դո տի և մի ա ժա մա նակ կող մե րը կամ կող մե րից մե կը բարձ րաց նում է այդ խո չըն դո տը 
վե րաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյան հար ցը (հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու 
ե ղա նա կով), ա պա դա տա րա նի պար տա կա նու թյունն է պար զել, թե տվյալ խո չըն դո տը հաղ-
թա հա րե լու հա մար օ րենսդ րի սահ մա նած դա տա վա րա կան որ գոր ծո ղու թյունն է կի րառ ման 
են թա կա և, ը ստ այդմ էլ, ո րո շել կող մի ներ կա յաց րած միջ նոր դու թյան հիմն ա վոր վա ծու թյան 
հար ցը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շումն ե րի հա մա տեքս տում 
գտել է, որ կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյու նը` որ պես փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան ար ժա նա հա-
վա տու թյանն ա ռնչ վող խո չըն դոտ նե րը հաղ թա հա րե լուն ո ւղղ ված դա տա վա րա կան գոր ծո ղու-
թյուն, կի րառ վում է բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ.

1. դա տա րա նի կամ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի մոտ օբյեկ տիվ հան գա մանք նե-
րով պայ մա նա վոր ված ա ռա ջա ցել են կաս կած ներ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան հիմն ա վոր-
վա ծու թյան վե րա բե րյալ: Ը նդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ փոր ձա գի տա կան 
եզ րա կա ցու թյան հիմն ա վոր վա ծու թյան վե րա բե րյալ կաս կած նե րի հա մար օբյեկ տիվ հիմք կա-
րող են հան դի սա նալ հետ ևյալ հան գա մանք նե րը. 

ա) փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը հա կա սում է գոր ծով ձեռք բեր ված մյուս ա պա ցույց-
նե րին,

բ) փոր ձա գե տի եզ րա հան գումն ե րը ձևա կերպ ված են ա ռանց գոր ծի հան գա մանք նե րը 
հաշ վի առ նե լու, 

գ) փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը կազմ վել է գի տա կան տե սան կյու նից ան թույ լատ-
րե լի մե թոդ նե րի կի րառ մամբ,

դ) եզ րա կա ցու թյու նը տր վել է այն ան ձի կող մից, ո րը նշ ված բնա գա վա ռում եզ րա կա ցու-
թյուն տա լու ի րա վա սու թյուն չու նի, 

ե) եզ րա կա ցու թյամբ հաս տատ ված փաս տա կան հան գա մանք նե րը հա կա սու թյան մեջ են 
գտն վում գոր ծով ձեռք բեր ված մյուս ա պա ցույց նե րի ամ բող ջու թյամբ հաս տատ ված այլ փաս-
տա կան հան գա մանք նե րի հետ և այլն, 

2. մի քա նի փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րում առ կա են հա կա սու թյուն ներ: 
Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վե րո հի շյալ ցան կը սպա ռիչ չէ 

և յու րա քան չյուր գոր ծով առ կա այս կամ այն հան գա ման քը դա տա րա նը պար տա վոր է գնա-
հատ ման են թար կել և մի այն դրա նից հե տո ո րո շել կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու 
ան հրա ժեշ տու թյան հար ցը: Ը ստ այդմ, բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա-
ցու թյու նը կազմ վել է գի տա կան տե սան կյու նից ան թույ լատ րե լի մե թոդ նե րի կի րառ մամբ, ա պա 
նման եզ րա կա ցու թյունն ա նար ժա նա հա վատ է և չի կա րող դր վել դա տա կան ակ տի հիմ քում: 

էջ
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Հետ ևա բար նման ի րա վի ճա կում առ կա խո չըն դո տը հնա րա վոր է հաղ թա հա րել մի այն կրկ-
նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու մի ջո ցով: Մինչ դեռ այն դեպ քե րում, ե րբ փոր ձա գի տա-
կան եզ րա կա ցու թյու նում բա ցա կա յում է նշու մը` կի րառ ված մե թոդ նե րի մա սին, ա պա նման 
խո չըն դո տը վե րաց նե լու հա մար դա տա րանն ի րա վա սու է ղե կա վար վել Նախ կին օ րենսգր-
քի հա մա պա տաս խան նոր մով և դա տա րան հրա վի րել գրա վոր եզ րա կա ցու թյուն ներ կա-
յաց րած փոր ձա գե տին` եզ րա կա ցու թյու նը կազ մե լիս կի րառ ված մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ 
բա նա վոր բա ցատ րու թյուն ներ տա լու հա մար: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ տվյալ դեպ քում կար ևոր է 
այն հան գա ման քը, որ դա տա րան հրա վիր ված փոր ձա գե տը նա խազ գու շաց վի ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 338-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված` փոր ձա գե տի կող մից ա կն հայտ կեղծ եզ րա-
կա ցու թյուն տա լու հա մար սահ ման ված քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան մա սին, քա նի 
որ տվյալ դեպ քում փոր ձա գե տի կող մից դա տա կան նիս տում տր ված բա նա վոր բա ցատ րու-
թյու նը դա տա րա նի կող մից պետք է հե տա զոտ ման և գնա հատ ման են թարկ վի փոր ձա գե-
տի եզ րա կա ցու թյան հետ մի ա ժա մա նակ` որ պես մեկ ամ բող ջու թյուն: Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ը նդ գծել է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ դա տա րան հրա վիր ված փոր ձա գե տի 
կող մից փոր ձաքն նու թյան ըն թաց քում կի րառ ված մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ բա նա վոր բա-
ցատ րու թյուն տա լուց հե տո կող մե րը կամ կող մե րից որ ևէ մե կը կներ կա յաց նի փաս տարկ-
ներ այդ մե թոդ նե րի ան թույ լատ րե լի լի նե լու, գի տա կան հիմն ա վոր վա ծու թյուն չու նե նա լու 
կամ նշ ված մե թո դով փոր ձա գե տին ա ռա ջադր ված հար ցի վե րա բե րյալ եզ րա հանգ ման գա-
լու ան հնա րի նու թյան վե րա բե րյալ, ի նչ պես նաև հա մա պա տաս խան ա պա ցույց նե րով կհիմ-
նա վո րի այդ փաս տարկ նե րի ող ջամ տու թյու նը, ա պա այս դեպ քում ար դեն փոր ձա գե տի եզ-
րա կա ցու թյու նը գնա հա տե լը կա ռա ջաց նի այն պի սի խո չըն դոտ ներ, ո րոնք հնա րա վոր կլի նի 
հաղ թա հա րել մի այն կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյան նշա նակ մամբ: Մինչ դեռ բո լոր այն դեպ-
քե րում, ե րբ դա տա րան հրա վիր ված փոր ձա գե տի բա նա վոր բա ցատ րու թյամբ պարզ վում 
են փոր ձաքն նու թյան ըն թաց քում կի րառ ված մե թոդ նե րը, հաս տատ վում են այդ մե թոդ նե րի 
թույ լատ րե լի լի նե լու, գի տա կան հիմն ա վոր վա ծու թյուն ու նե նա լու և նման փոր ձաքն նու թյուն-
նե րի ժա մա նակ սո վո րա բար կի րառ ման են թա կա լի նե լու հան գա մանք նե րը, ա պա տվյալ 
դեպ քում փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նում կի րառ ված մե թոդ նե րի մա սին նշ ման բա ցա կա-
յու թյունն ի նք նին այդ եզ րա կա ցու թյունն ա նար ժա նա հա վատ չի դարձ նում, հետ ևա բար նաև 
բա ցա կա յում է կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

 Հա տուկ կար ծի քի հե ղի նա կը ար ձա նագ րել է, որ ե թե փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան 
գնա հա տում ի րա կա նաց նե լիս հնա րա վոր չէ հաշ վի առ նել փոր ձաքն նու թյան ըն թաց քում 
կի րառ ված մե թոդ նե րի գի տա կան հիմն ա վոր վա ծու թյան աս տի ճա նը` դրանց վե րա բե րյալ 
եզ րա կա ցու թյան մեջ նշ ման բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով, ո րի պայ ման նե րում կող մե րը և 
դա տա րա նը զրկ վում են փոր ձաքն նու թյան ըն թաց քում ան թույ լատ րե լի մե թոդ նե րի կի րառ-
ման դեպ քե րը բա ցա հայ տե լու հնա րա վո րու թյու նից, ո ւս տի նաև ան հնա րին է հետ ևու թյուն 
ա նել այդ եզ րա կա ցու թյան ար ժա նա հա վա տու թյան վե րա բե րյալ: Նման պայ ման նե րում ի նչ-
պես դա տա րա նի, այն պես էլ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի մոտ կա րող են կաս կած ներ 
ա ռա ջա նալ ա ռն վազն այդ եզ րա կա ցու թյան ար ժա նա հա վա տու թյան վե րա բե րյալ: 

Այ սինքն` գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ գոր ծած Նախ կին օ րենսգր քով սահ ման ված դա-
տա վա րա կան կար գի հա մա ձայն` կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու հիմք է հան դի-
սա ցել նաև այն, որ դա տա րա նի կամ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի մոտ կաս կած ներ 
են ա ռա ջա ցել փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան ար ժա նա հա վա տու թյան վե րա բե րյալ, 
ո րը, նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շումն ե րի հա մա տեքս տում, կա րող է պայ մա նա-
վոր ված լի նել փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան մեջ նաև կի րառ ված մե թոդ նե րի մա սին նշ ման 
բա ցա կա յու թյամբ:

 Միև նույն ժա մա նակ ան հրա ժեշտ հա մա րե լով ան դրա դառ նալ գրա վոր եզ րա կա ցու-
թյուն ներ կա յաց րած փոր ձա գե տին դա տա րան հրա վի րե լու հիմ քե րին` հե ղի նա կը նշել է, որ 
Նախ կին օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կետն այդ մա սով նա խա տե սել է ո րո շա կի դա տա-
վա րու թյան կարգ, ո րի հա մա ձայն` օ րենս դի րը դա տա րան նե րին ի րա վունք է վե րա պա հել 
գրա վոր եզ րա կա ցու թյուն ներ կա յաց րած փոր ձա գե տին դա տա րան հրա վի րե լու բա ցա ռա-
պես իր տված եզ րա կա  թյան վե րա բե րյալ բա նա վոր բա ցատ րու թյուն ներ տա լու հա-
մար: Ի նչ վե րա բե րում է գրա վոր փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը տա լուց կի րառ ված մե թո դի 
մա սին նշ ման բա ցա կա յու թյան հիմ քով փոր ձա գե տին դա տա րան հրա վի րե լուն և այդ « բա-
ցը» դա տա կան կար գով լրաց նե լուն` են թադ րյալ մե թոդ նե րի մա սին նրա բա ցատ րու թյու նը 
լսե լուն, ա պա նման դա տա վա րու թյան կարգ գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ գոր ծած Նախ կին 

 Ս�յն որոշման վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի դատավոր Գ. Հակոբյանը ներ-
կայացրել է հատ�կ կարծիք, որ�մ, մասնավորապես, արտահայտվել են հետևյալ իրա-
վական դիրքորոշ�մները.
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օ րենսգր քով սահ ման ված չի ե ղել: Ը նդ ո րում, նման կար գա վո րու մը բխել է նաև հենց Նախ կին 
օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի տրա մա բա նու թյու նից, ո րի հա մա ձայն` գրա վոր եզ րա-
կա ցու թյուն ներ կա յաց րած փոր ձա գե տը չէր կա րող դա տա րան հրա վիր վել գո յու թյուն չու նե ցող 
նշ ման վե րա բե րյալ բա ցատ րու թյուն տա լու հա մար, և նոր մի այն դա տա րա նում փոր ձեր բա-
ցատ րել, թե ի նչ մե թոդ է կի րա ռել:

 ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ՆԻՍ ՏԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵ ՐԸ
26.07.2019թ.

25. Ա նի Հով հան նի սյանն ը նդ դեմ «Ս պուտ նիկ» ՍՊԸ-ի, քաղ. գործ թիվ 
Ե ԿԴ/2080/02/16

Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է քա ղա քա ցի ա կան գոր ծում է լեկտ րո-
նային կրի չի վրա մեկ կամ մի քա նի դա տա կան նիս տե րի ձայ նային ար ձա նագ րումն ե րի և´ 
բա ցա կա յու թյա նը, և´ այն թե րու թյուն նե րին, ո րոնք ան հնար են դարձ նում բո ղո քի քն նու թյան 
հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը 
պար զե լը` վե րա հաս տա տե լով նաև նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դատ տա րա նը նշել է, որ Կա րեն Ստե-
փա նյանն ը նդ դեմ Ջու լետ տա Սմ բա տյա նի թիվ Ե ԱՔԴ/2279/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
18.07.2014 թվա կա նին կա յաց րած ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է դա տա-
վա րու թյան ըն թաց քում դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյան ու նե ցած դե րին և նշա նա կու թյա-
նը, սա կայն նշ ված ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից հայտ նած դիր քո րո շումն երն 
ար տա հայտ վել են 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած 
և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 5-րդ են թա կե տի կա պակ ցու թյամբ, ո րը, որ պես վճ ռի պար տա-
դիր բե կան ման հիմք, մի այն նա խա տե սում էր գոր ծից դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյան 
բա ցա կա յու թյու նը: Մինչ դեռ գործ նա կա նում հնա րա վոր է ին ի րա վի ճակ ներ, ե րբ դա տա կան 
նիս տի ար ձա նագ րու մը կա տար վել էր այն պի սի թե րու թյուն նե րով, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն չէ-
ին տա լիս վե րա դաս դա տա կան ա տյա նին լի ար ժեք ստու գե լու ստո րա դաս դա տա կան ա տյա-
նում կա տար ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա վա չա փու թյու նը: Այս նկա տա ռու մով օ րենս դի րը 
09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում որ պես դա տա կան ակ տի պար տա դիր բե կան ման հիմք 
սահ մա նել է նաև այն դեպ քը, ե րբ դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու մը կա տար վել է այն պի սի 
թե րու թյուն նե րով, ո րոնք ան հնար են դարձ նում բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու-
նե ցող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը պար զե լը:

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դա տա կան նիս տի դահ լի-
ճում ձայ նագր ման հա մա կարգ տե ղադր ված լի նե լու դեպ քում դա տա կան նիս տի ար ձա նագ-
րու մը են թադ րում է ձայ նային ար ձա նագ րում՝ ամ րագր ված լա զե րային կրի չի վրա, և հա մա-
ռո տագ րում՝ ար տատպ ված թղ թի վրա: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ ձայ նային ար-
ձա նագ րու մը հան դի սա նում է դա տա կան նիս տի բո լոր տվյալ նե րի ա նընդ մեջ ար ձա նագր ման 
հիմն ա կան մի ջո ցը, հետ ևա բար նաև դա տա վա րու թյան հրա պա րա կայ նու թյան ա պա հով ման 
մի ջո ցը: Ի նչ վե րա բե րում է թղ թային հա մա ռո տագր մա նը, ա պա վեր ջինս ո ւղ ղա կի դա տա կան 
նիս տե րի դահ լի ճում կա տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին նշումն երն են, ո րն ու նի ո ւղ ղոր-
դիչ բնույթ, հետ ևա բար ա ռանց ձայ նային ար ձա նագր ման այն չի կա րող բա վա րար պատ կեր 
ստեղ ծել դա տա կան նիս տի ըն թաց քի վե րա բե րյալ, չի կա րող բա վա րար չա փով ա պա հո վել 
դա տա վա րու թյան հրա պա րա կայ նու թյու նը և ծա ռայել որ պես ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու-
թյան և ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք նե րի ա պա հով ման ե րաշ խիք: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դա տա կան նիս տի դահ լի ճում ձայ նագր ման հա մա-
կարգ տե ղադր ված լի նե լու դեպ քում լա զե րային կրի չի վրա ամ րագր ված ձայ նային ար ձա-
նագր ման և հա մա կարգ չային հա մա ռո տագր ման մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը պար տա-
դիր է յու րա քան չյուր դա տա կան նիս տով, և դրան ցից որ ևէ մե կի բա ցա կա յու թյու նը են թադ րում 
է դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյան բա ցա կա յու թյուն: Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը նշել է, որ ոչ մի այն լա զե րային կրի չի վրա մեկ կամ մի քա նի դա տա կան նիս տե րի ձայ-
նային ար ձա նագ րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյունն է հան դի սա նում դա տա կան ակ տի պար տա-
դիր բե կան ման հիմք, այլ նաև դա տա կան նիս տե րի ձայ նային ար ձա նագ րու թյուն նե րում առ կա 
այն թե րու թյուն նե րը, ո րոնք ան հնար են դարձ նում բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն 
ու նե ցող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը պար զե լը: Այ սինքն, լա զե-
րային կրի չի վրա ամ րագր ված դա տա կան նիս տե րի ձայ նային ար ձա նագ րու թյուն նե րի մի այն 
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առ կա յու թյու նը բա վա րար չէ, ան հրա ժեշտ է, որ դրանք լի նեն պի տա նի և բա վա րար բո ղո քի 
քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա-
կա յու թյու նը պար զե լու հա մար: Հետ ևա բար լա զե րային կրի չի վրա մեկ կամ մի քա նի դա-
տա կան նիս տե րի ձայ նային ար ձա նագ րու թյուն նե րի խո տա նու մը, ո րն ան հնա րին է դարձ-
նում բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը 
կամ բա ցա կա յու թյու նը պար զե լը, ipso facto հան գեց նում է վե րա նայ վող դա տա կան ակ տի 
ան վե րա պահ բե կան ման՝ ան կախ բո ղո քում այդ հիմ քի վե րա բե րյալ որ ևէ վկա յա կո չու մից:

 ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԻ Ա ՎԱՐՏՆ  
Ա ՌԱՆՑ ԳՈՐԾՆ Ը ՍՏ Է ՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒ ԾԵ ԼՈՒ

08.01.2019թ.
26. Ար տակ Գալս տյանն ը նդ դեմ Ար թուր Ա նդ րե ա սյա նի և մյուս նե րի, քաղ. գործ 
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Խն դիր. Ա րդյո՞ք նույն ան ձանց միջև, նույն ա ռար կայի մա սին միև նույն հիմ քե րով վե ճի 
վե րա բե րյալ դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռի առ կա յու թյան հիմ քով կա րող է 
կարճ վել գոր ծի վա րույ թը, ե թե գոր ծին մաս նակ ցել են նույն ան ձինք՝ տար բեր դա տա վա րա-
կան կար գա վի ճակ նե րով։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ օ րենսդ-
րի կող մից նույն ան ձանց միջև, նույն ա ռար կայի մա սին միև նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե-
րյալ ար դեն ի սկ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռի պա րա գա յում դա տա րան դի մե լու ի րա-
վուն քի սահ մա նա փա կումն ի նք նան պա տակ չէ, այլ նպա տա կաուղղ ված է դա տա վա րա կան 
ի րա վունք նե րի չա րա շահ ման կան խար գել մա նը, ող ջա միտ ժամկ ե տում գոր ծի քն նու թյան 
ի րա վուն քի, ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան, դա տա կան խնայո ղու թյան սկզ բունք նե րի ա պա-
հով մա նը: Շա հագր գիռ ան ձը, դա տա րան դի մե լով, ի րաց նում է դա տա կան պաշտ պա նու-
թյան, ար դար դա տաքն նու թյան իր ի րա վուն քը, ո րը մի ա ժա մա նակ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ 
և մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք է նաև դա տա վա րու թյան մյուս 
կող մի հա մար: Հետ ևա բար չնա յած հայց վո րի տնօ րին չա կան ի րա վունքն է հայց հա րու ցե լը, 
սա կայն այս ի րա վունքն ո ւղ ղա կի ո րեն ա ռնչ վում է նաև պա տաս խա նո ղի դա տա վա րա կան 
ի րա վունք նե րի հետ, ո ւս տի օ րենս դի րը նա խա տե սել է ո րո շա կի ե րաշ խիք ներ նաև պա տաս-
խա նո ղի հա մար` դա տա կան պաշտ պա նու թյան իր ի րա վունքն ի րաց նե լու հար ցում: Մաս նա-
վո րա պես՝ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ 
են թադ րում է նաև ի րա վա կա նո րեն ո րո շա կի, կան խա տե սե լի դա տա կան ակ տի առ կա յու-
թյուն: 

Հետ ևա բար նաև ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քի հաշ վառ մամբ է, որ օ րենս-
դիրն ար գե լում է նույն հայ ցով կր կին դա տա րան դի մելն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռի 
առ կա յու թյան պայ ման նե րում` օ րեն քով սահ ման ված ո րո շա կի բա ցա ռու թյուն նե րով հան-
դերձ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով սույն գոր ծով բարձ րաց ված հար ցադ րու մը, 
վերս տին հարկ է հա մա րել ան դրա դառ նալ « նույն ան ձինք» ար տա հայ տու թյան բո վան դա-
կու թյան բա ցա հայտ մա նը: Թիվ Ե ԿԴ/0407/02/11 ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը « նույն 
ան ձինք» ար տա հայ տու թյու նը մեկ նա բա նել է որ պես քա ղա քա ցի ա կան վա րույ թում հա կա-
դիր շա հե րով օ ժտ ված ան ձինք: Հաշ վի առ նե լով դա տա կան պրակ տի կայի մի տումն ե րը՝ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել զար գաց նել իր մեկ նա բա նու թյու նը՝ ար ձա նագ րե լով, 
որ տվյալ ի րա վի ճա կում հա կա դիր շա հե րով օ ժտ ված ան ձինք բա ցա ռա պես չեն նույ նա նում 
դա տա վա րու թյու նում կող մե րի՝ հայց վո րի և պա տաս խա նո ղի դա տա վա րա կան կար գա վի-
ճակ ու նե ցող ան ձանց հետ: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք են նաև եր րորդ ան ձինք, ո րոնք 
ևս վե ճի ել քով կա րող են ու նե նալ նյու թա կան և դա տա վա րա կան շա հագրգռ վա ծու թյուն, 
ի սկ ա ռան ձին դեպ քե րում նաև ը նդ հա նուր շահ՝ հայց վո րի կամ պա տաս խա նո ղի կող մում 
հան դես ե կող սուբյեկ տի հետ: Հետ ևա բար « նույն ան ձինք» ար տա հայ տու թյան մեկ նա բա-
նու թյու նը չի կա րող սահ մա նա փակ վել մի այն դա տա վա րու թյան կող մե րով և պետք է նե րա-
ռի նաև եր րորդ ան ձանց, ի սկ որ պես ո ւղ ղոր դող չա փա նիշ պետք է դի տարկ վի հա կա դիր 
շա հե րի առ կա յու թյու նը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև: Նման մեկ նա բա նու թյունն ար-
դա րաց ված է, քա նի որ դա տա կան պրակ տի կա յում հան դի պում են ի րա վի ճակ ներ, ե րբ վե ճի 
կող մե րը, ցան կա նա լով վե րա բա ցել նախ կի նում քնն ված գոր ծը, ձևա կա նո րեն փո փո խում 
են քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի դա տա վա րա կան կար գա վի ճա կը 
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առ կա յու թյու նը բա վա րար չէ, ան հրա ժեշտ է, որ դրանք լի նեն պի տա նի և բա վա րար բո ղո քի 
քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա-
կա յու թյու նը պար զե լու հա մար: Հետ ևա բար լա զե րային կրի չի վրա մեկ կամ մի քա նի դա-
տա կան նիս տե րի ձայ նային ար ձա նագ րու թյուն նե րի խո տա նու մը, ո րն ան հնա րին է դարձ-
նում բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը 
կամ բա ցա կա յու թյու նը պար զե լը, ipso facto հան գեց նում է վե րա նայ վող դա տա կան ակ տի 
ան վե րա պահ բե կան ման՝ ան կախ բո ղո քում այդ հիմ քի վե րա բե րյալ որ ևէ վկա յա կո չու մից:

 ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԻ Ա ՎԱՐՏՆ  
Ա ՌԱՆՑ ԳՈՐԾՆ Ը ՍՏ Է ՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒ ԾԵ ԼՈՒ

08.01.2019թ.
26. Ար տակ Գալս տյանն ը նդ դեմ Ար թուր Ա նդ րե ա սյա նի և մյուս նե րի, քաղ. գործ 
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Խն դիր. Ա րդյո՞ք նույն ան ձանց միջև, նույն ա ռար կայի մա սին միև նույն հիմ քե րով վե ճի 
վե րա բե րյալ դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռի առ կա յու թյան հիմ քով կա րող է 
կարճ վել գոր ծի վա րույ թը, ե թե գոր ծին մաս նակ ցել են նույն ան ձինք՝ տար բեր դա տա վա րա-
կան կար գա վի ճակ նե րով։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ օ րենսդ-
րի կող մից նույն ան ձանց միջև, նույն ա ռար կայի մա սին միև նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե-
րյալ ար դեն ի սկ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռի պա րա գա յում դա տա րան դի մե լու ի րա-
վուն քի սահ մա նա փա կումն ի նք նան պա տակ չէ, այլ նպա տա կաուղղ ված է դա տա վա րա կան 
ի րա վունք նե րի չա րա շահ ման կան խար գել մա նը, ող ջա միտ ժամկ ե տում գոր ծի քն նու թյան 
ի րա վուն քի, ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան, դա տա կան խնայո ղու թյան սկզ բունք նե րի ա պա-
հով մա նը: Շա հագր գիռ ան ձը, դա տա րան դի մե լով, ի րաց նում է դա տա կան պաշտ պա նու-
թյան, ար դար դա տաքն նու թյան իր ի րա վուն քը, ո րը մի ա ժա մա նակ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ 
և մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք է նաև դա տա վա րու թյան մյուս 
կող մի հա մար: Հետ ևա բար չնա յած հայց վո րի տնօ րին չա կան ի րա վունքն է հայց հա րու ցե լը, 
սա կայն այս ի րա վունքն ո ւղ ղա կի ո րեն ա ռնչ վում է նաև պա տաս խա նո ղի դա տա վա րա կան 
ի րա վունք նե րի հետ, ո ւս տի օ րենս դի րը նա խա տե սել է ո րո շա կի ե րաշ խիք ներ նաև պա տաս-
խա նո ղի հա մար` դա տա կան պաշտ պա նու թյան իր ի րա վունքն ի րաց նե լու հար ցում: Մաս նա-
վո րա պես՝ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ 
են թադ րում է նաև ի րա վա կա նո րեն ո րո շա կի, կան խա տե սե լի դա տա կան ակ տի առ կա յու-
թյուն: 

Հետ ևա բար նաև ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քի հաշ վառ մամբ է, որ օ րենս-
դիրն ար գե լում է նույն հայ ցով կր կին դա տա րան դի մելն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռի 
առ կա յու թյան պայ ման նե րում` օ րեն քով սահ ման ված ո րո շա կի բա ցա ռու թյուն նե րով հան-
դերձ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով սույն գոր ծով բարձ րաց ված հար ցադ րու մը, 
վերս տին հարկ է հա մա րել ան դրա դառ նալ « նույն ան ձինք» ար տա հայ տու թյան բո վան դա-
կու թյան բա ցա հայտ մա նը: Թիվ Ե ԿԴ/0407/02/11 ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը « նույն 
ան ձինք» ար տա հայ տու թյու նը մեկ նա բա նել է որ պես քա ղա քա ցի ա կան վա րույ թում հա կա-
դիր շա հե րով օ ժտ ված ան ձինք: Հաշ վի առ նե լով դա տա կան պրակ տի կայի մի տումն ե րը՝ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել զար գաց նել իր մեկ նա բա նու թյու նը՝ ար ձա նագ րե լով, 
որ տվյալ ի րա վի ճա կում հա կա դիր շա հե րով օ ժտ ված ան ձինք բա ցա ռա պես չեն նույ նա նում 
դա տա վա րու թյու նում կող մե րի՝ հայց վո րի և պա տաս խա նո ղի դա տա վա րա կան կար գա վի-
ճակ ու նե ցող ան ձանց հետ: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք են նաև եր րորդ ան ձինք, ո րոնք 
ևս վե ճի ել քով կա րող են ու նե նալ նյու թա կան և դա տա վա րա կան շա հագրգռ վա ծու թյուն, 
ի սկ ա ռան ձին դեպ քե րում նաև ը նդ հա նուր շահ՝ հայց վո րի կամ պա տաս խա նո ղի կող մում 
հան դես ե կող սուբյեկ տի հետ: Հետ ևա բար « նույն ան ձինք» ար տա հայ տու թյան մեկ նա բա-
նու թյու նը չի կա րող սահ մա նա փակ վել մի այն դա տա վա րու թյան կող մե րով և պետք է նե րա-
ռի նաև եր րորդ ան ձանց, ի սկ որ պես ո ւղ ղոր դող չա փա նիշ պետք է դի տարկ վի հա կա դիր 
շա հե րի առ կա յու թյու նը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև: Նման մեկ նա բա նու թյունն ար-
դա րաց ված է, քա նի որ դա տա կան պրակ տի կա յում հան դի պում են ի րա վի ճակ ներ, ե րբ վե ճի 
կող մե րը, ցան կա նա լով վե րա բա ցել նախ կի նում քնն ված գոր ծը, ձևա կա նո րեն փո փո խում 
են քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի դա տա վա րա կան կար գա վի ճա կը 
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և նոր հայց հա րու ցում: 
Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ նույն ան ձանց 

միջև, նույն ա ռար կայի մա սին միև նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե րյալ դա տա րա նի` օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտած վճ ռի առ կա յու թյան հիմ քով քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հար-
ցը լու ծե լիս դա տա րա նը չպետք է մի այն հաշ վի առ նի հայց վո րի և պա տաս խա նո ղի կող մում 
հան դես ե կող ան ձանց նույ նա կան լի նե լու հան գա ման քը, այլ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
կազ մը հա մընկ նե լու պա րա գա յում, ան կախ դա տա վա րա կան կար գա վի ճա կից, հաշ վի առ նե-
լով նյու թաի րա վա կան հա րա բե րու թյան բնույ թը, պաշտ պա նու թյան են թա կա օբյեկ տը՝ պետք 
է պար զի, թե ա րդյոք նույնն են նախ կի նում քնն ված և տվյալ պա հին քնն վող գոր ծե րով հա կա-
դիր շա հե րով օ ժտ ված ան ձինք:

Օ ՏԱ ՐԵՐԿՐՅԱ ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԱԿ ՏԵ ՐԸ ՃԱ ՆԱ ՉԵ ԼՈՒ ԵՎ  
ԿԱ ՏԱՐ ՄԱՆ ԹՈՒՅ ԼԱՏ ՐԵ ԼՈՒ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ  

ԴԻ ՄՈՒՄ ՆԵ ՐՈՎ ԳՈՐ ԾԵ ՐԻ ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԸ
01.10.2019թ.

27. Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան Պոլ ևա յա պոչ-
տա թիվ 04436 զո րա մա սի՝ դա տա կան ակ տը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած-
քում ճա նա չե լու և հար կա դիր կա տար ման մի ջոց ներ կի րա ռե լու մա սին միջ նոր դու թյուն, 
քաղ. գործ թիվ ՇԴ/0024/16/17

Խն դիր. Ա րդյո՞ք օ տա րերկ րյա պե տու թյան դա տա կան ակ տը Մինս կի կոն վեն ցի այի 
դրույթ նե րին հա մա պա տաս խան կա րող է ճա նաչ վել և թույ լատր վել կա տար ման, ե թե այն կա-
յաց վել է ՀՀ տա րած քում գտն վող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
կամ գույ քային այլ ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ հայ ցե րով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օ տա-
րերկ րյա պե տու թյան դա տա կան ակ տը ճա նա չե լիս և կա տար ման թույ լատ րե լիս ան հրա ժեշտ 
է հաշ վի առ նել ի նչ պես ՀՀ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան, այն պես էլ մի ջազ գային պայ մա-
նագ րե րի պա հանջ նե րը:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան միջև 16.03.1995 թվա-
կա նին ստո րագր վել է « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան միջև 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ռու սաս տա նյան ռազ մա կա յա նի մա սին» պայ-
մա նա գի րը, ո րի ան բա ժա նե լի մաս հան դի սա ցող թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ռու սաս տա նյան ռազ մա բա զայի գտն-
վե լու հետ կապ ված գոր ծե րով ի րա վա սու թյան և փո խա դարձ ի րա վա կան օգ նու թյան հար ցե րը 
կար գա վոր վում են կող մե րի ա ռան ձին հա մա ձայ նագ րով:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան միջև 09.08.1997 թվա-
կա նին ստո րագր վել է « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան միջև 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ռու սաս տա նյան ռազ մա կան բա զայի գտն վե լու 
հետ կապ ված գոր ծե րով ի րա վա սու թյան և փո խա դարձ ի րա վա կան օգ նու թյան հար ցե րի վե-
րա բե րյալ» հա մա ձայ նա գի րը, ո րի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` կող մե րի ի րա վա սու մար մին նե րը 
մի մյանց ի րա վա կան օգ նու թյուն են ցույց տա լիս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում 
ռու սաս տա նյան ռազ մա կան բա զայի գտն վե լու հետ կապ ված քա ղա քա ցի ա կան, ըն տա նե կան, 
քրե ա կան գոր ծե րով և վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով: Հա մա ձայն 
[ Մինս կի] կոն վեն ցի այի` ի րա վա կան օգ նու թյունն իր մեջ նե րա ռում է փաս տաթղ թե րի հանձն-
ման մա սին խնդ րանք նե րի կա տա րու մը և դա տա վա րա կան, հե տա խու զա կան և այլ գոր ծո ղու-
թյուն նե րի վա րույ թը: Նշ ված հա մա ձայ նա գի րը մաս նա վո րա պես ան շարժ գույ քի հետ կապ ված 
քա ղա քա ցի աի րա վա կան վե ճե րի ի րա վա սու թյան մա սով դրույթ ներ չի պա րու նա կում:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 
միջև քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով ի րա վա կան օգ նու թյան հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե-
րում գոր ծում է Մինս կի կոն վեն ցի ան, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է տվյալ կոն վեն-
ցի այի կար գա վո րումն ե րին: 

Այս պես, Մինս կի կոն վեն ցի ան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար ու ժի մեջ է մտել 
21.12.1994 թվա կա նին և, ի թիվս այլ նի, կար գա վո րում է պայ մա նա վոր վող կող մե րի միջև քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով ի րա վա կան օգ նու թյան և ի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հետ 
կապ ված հար ցե րը:

 Մինս կի կոն վեն ցի այի 6-րդ բա ժի նը վե րա բե րում է ո րո շումն ե րի ճա նաչ մա նը և կա տար-
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մա նը: Մաս նա վո րա պես՝ Մինս կի կոն վեն ցի այի 51-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր 
Պայ մա նա վոր վող կողմ, նույն կոն վեն ցի այով նա խա տես ված պայ ման նե րով, ճա նա չում և 
կա տա րում է այլ Պայ մա նա վոր վող կող մե րի տա րածք նե րում ըն դուն ված հետ ևյալ ո րո շում-
նե րը՝ 

ա) քա ղա քա ցի ա կան և ըն տա նե կան գոր ծե րով ար դա րա դա տու թյան մար մին նե րի 
ո րո շումն ե րը, նե րա ռյալ՝ նման գոր ծե րով դա տա րա նի հաս տա տած հաշ տու թյան հա մա ձայ-
նագ րերն ու դրա մա կան պար տա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ նո տա րա կան ակ տե րը (այ-
սու հետ՝ ո րո շումն եր) (...):

 Մինս կի կոն վեն ցի այի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ 51-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված ո րո շումն ե րի ճա նաչ ման և հար կա դիր կա տար ման թույլտ վու թյան մա սին միջ նոր-
դու թյուն նե րը քնն վում են այն Պայ մա նա վոր վող կող մի դա տա րան նե րում, ո րի տա րած քում 
պետք է ի րա կա նաց վի հար կա դիր կա տա րու մը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ո րո-
շումն ե րի ճա նաչ ման և հար կա դիր կա տար ման թույլտ վու թյան մա սին միջ նոր դու թյուն նե րը 
քն նող դա տա րա նը սահ մա նա փակ վում է պար զե լով, որ պահ պան ված են նույն Կոն վեն ցի-
այով նա խա տես ված պայ ման նե րը: Ե թե այդ պայ ման նե րը պահ պան ված են, դա տա րա նը 
ո րո շում է կա յաց նում հար կա դիր կա տար ման մա սին:

 Մինս կի կոն վեն ցի այի 55-րդ հոդ վա ծի «դ» կե տի հա մա ձայն՝ 52-րդ հոդ վա ծով նա-
խա տես ված ո րո շումն ե րի ճա նա չու մը և հար կա դիր կա տար ման թույլտ վու թյու նը կա րող են 
մերժ վել, ե թե գոր ծը, նույն կոն վեն ցի այի դրույթ նե րի հա մա ձայն, ի սկ նրա նով չնա խա տես-
ված դեպ քե րում՝ այն Պայ մա նա վոր վող կող մի օ րենսդ րու թյամբ, ո րի տա րած քում ո րո շու մը 
պետք է ճա նաչ վի և կա տար վի, պատ կա նում է այդ կող մի մարմն ի բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյա-
նը:

 Մինս կի կոն վեն ցի այի 20-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ան շարժ գույ քի նկատ-
մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի և գույ քային այլ ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ հայ ցե րը 
բա ցա ռա պես ը նդ դա տյա են գույ քի գտն վե լու վայ րի դա տա րան նե րին: (...)

 Վե րը նշ ված կոն վեն ցի ոն և ներ պե տա կան ի րա վա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար-
դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ օ տա րերկ րյա պե տու թյան դա տա կան ակ տը 
ճա նա չե լու և կա տար ման թույ լատ րե լու հար ցը լու ծե լիս ՀՀ դա տա րան նե րը չու նեն նշ ված 
դա տա կան ա կտն ը ստ է ու թյան վե րա նայե լու ի րա վա սու թյուն և պետք է սահ մա նա փակ վեն 
մի այն այն պայ ման նե րի առ կա յու թյան ստուգ մամբ, ո րոնց դեպ քում թույ լատր վում է հա մա-
պա տաս խան ո րոշ ման ճա նա չումն ու կա տա րու մը, և մի ա ժա մա նակ պար զեն այն պայ ման-
նե րի բա ցա կա յու թյու նը, ո րոնք հիմք են ճա նա չու մը մեր ժե լու հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րել ը նդ գծել, որ Մինս կի կոն վեն ցի այով նա խա տես ված ան հրա ժեշտ պայ ման-
նե րի առ կա յու թյան և մերժ ման հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում է մի այն դա տա րա նը 
ո րո շում կա յաց նում կա տա րում պա հան ջող օ տա րերկ րյա պե տու թյան դա տա կան ակ տը ճա-
նա չե լու և հար կա դիր կա տա րու մը թույ լատ րե լու մա սին:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ, ի թիվս օ տա րերկ րյա պե տու թյան դա տա-
կան ակ տի ճա նա չու մը և հար կա դիր կա տա րու մը մեր ժե լու այլ հիմ քե րի, Մինս կի կոն վեն ցի-
այի 55-րդ հոդ վա ծի «դ» կե տով նա խա տես ված է, որ օ տա րերկ րյա պե տու թյան դա տա կան 
ակ տի ճա նա չու մը և հար կա դիր կա տար ման թույլտ վու թյու նը կա րող է մերժ վել, ե թե գոր ծը 
պատ կա նում է այն պե տու թյան մարմն ի բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյա նը, ո րի տա րած քում պետք 
է ճա նաչ վի և կա տար վի հա մա պա տաս խան դա տա կան ակ տը: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա նկա տի ու նե նա լով, որ Մինս կի կոն վեն ցի այի 20-րդ հոդ վա-
ծի հիմ քով ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի և գույ քային այլ ի րա-
վունք նե րի վե րա բե րյալ հայ ցե րը տվյալ գույ քի գտն վե լու վայ րի դա տա րան նե րի բա ցա ռիկ 
ը նդ դա տու թյանն են պատ կա նում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ե թե օ տա րերկ րյա 
պե տու թյան դա տա կան ակ տը կա յաց վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում 
գտն վող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ գույ քային ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ, ա պա տվյալ 
դա տա կան ակ տի ճա նա չու մը և հար կա դիր կա տա րու մը են թա կա է մերժ ման: 

 ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԸ ՎԵ ՐԱՔՆ ՆԻՉ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆՈՒՄ

16.04.2019թ.
28. Հայկ Ջա վա խյանն ը նդ դեմ Վար դան Աբ րա հա մյա նի, քաղ. գործ թիվ 

Ե ԿԴ/0612/04/16
Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից գրա-

վոր ըն թա ցա կար գով վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյունն ի րա կա նաց նե լիս դա տա վա րու թյան 

էջ
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մաս նակ ցի կող մից վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ի րաց ման 
ա պա հով ման խնդ րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո  մը. Վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով թիվ 
Ե ԿԴ/0368/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 02.12.2016 թվա կա նի ո րոշ մամբ ար տա հայ տած 
ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է վե րաքն նու թյան փու-
լում դա տա վա րու թյան մր ցակ ցու թյան և դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ի րա վա հա վա սա-
րու թյան սկզ բունք նե րի պահ պա նու թյանն այն դեպ քե րում, ե րբ բո ղո քի քն նու թյունն ի րա կա-
նաց վում է գրա վոր ըն թա ցա կար գով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վկա յա կո չե լով ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 11.04.2012 
թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1020 ո րո շու մը, փաս տել է ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գրա վոր 
ըն թա ցա կար գով գոր ծի քն նու թյու նը չի հա մա րում ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի սահ-
մա նա փա կում, ե թե գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում ա պա հով վում է դա տա վա րու թյան մաս նա-
կից նե րի կող մից ի րենց ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ ի րա ցու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ը նդ գծել, որ Եվ րո պա կան դա տա րա նը նույն պես 
մի շարք ո րո շումն ե րով ար տա հայտ ված դիր քո րո շումն ե րով կար ևո րել է գրա վոր ըն թա ցա կար-
գով գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին ի րենց ի րա  նե րի 
ար  նա վետ ի րաց ման հնա րա վո րու թյուն տա լու հան գա ման քը (տե՛ս, օ րի նակ, Sancakli v. 
Turkey գոր ծով (գան գատ թիվ 1385/07) Եվ րո պա կան դա տա րա նի 15.05.2018 թվա կա նի վճի ռը, 
կետ 51): 

Եվ րո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ե թե ան գամ վե րա դաս դա տա կան ա տյանն 
ու նի լի ա զո րու թյուն վե րա նայե լու գործն ի նչ պես փաս տե րի, այն պես էլ օ րեն քի հիմ քով, ա պա 
Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը ոչ միշտ է պար տադ րում հրա պա րա կային քն նու թյուն և ա ռա-
վել ևս ան ձամբ ներ կա յա նա լու ան հրա ժեշ տու թյուն (տե՛ս, Fejde v. Sweden գոր ծով 29.10.1991 
թվա կա նի վճիռ, գան գատ թիվ  12631/87, կետ 31): Կար ևոր է հաշ վի առ նել բո ղո քարկ ման քն-
նու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև այն հան գա ման քը, թե դի  մա տ ի շա-
հերն ի նչ պես են փաս տա ցի ներ կա յաց վել և պաշտ պան վել բո ղո քարկ ման ա տյա , 
ը նդ ո րում` հատ կա պես այն հար ցե րը, ո րոնք պետք է ո րո շի տվյալ բո ղո քարկ ման դա տա-
րա նը (տե՛ս,  օ րի նակ, Helmers v. Sweden գոր ծով 29.10.1991 թվա կա նի վճի ռը, գան գատ թիվ 
11826/85, կե տեր 31-32 կամ Kremzow v. Austria գոր ծով 21.09.1993 թվա կա նի վճի ռը, գան գատ 
թիվ 12350/86, կետ 59): 

Եվ րո պա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ-
սի ներ քո ան դրա դառ նա լով վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյու նը գրա վոր ըն թա ցա կար գով ի րա-
կա նաց նե լու հար ցին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ օ րենս դիրն ա պա հո վել է վե րաքն նիչ 
բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րաց ման ան հրա ժեշտ նա-
խադ րյալ ներ դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի հա մար` սահ մա նե լով, որ վե րաքն նիչ բո ղո քը գրա-
վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լու մա սին վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա յաց նում է ո րո շում վե րաքն-
նիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե  նա ժա ե տը լրա նա  տո: Մի ա ժա մա-
նակ, որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու վերջ նա ժա ետ՝ օ րենս դի րը 
սահ մա նել է վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շումն ստա նա լուն հա ջոր դող 
15-րդ կամ 5-րդ օ րը` կախ ված բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տի տե սա կից: Հետ ևա բար Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է, որ վե րաքն նիչ դա տա րանն իր հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյունն 
ի րա կա նաց նե լիս (տ վյալ դեպ քում` բո ղո քի քն նու թյու նը դա տա կան նիս տում կամ գրա վոր 
ըն թա ցա կար գով քն նե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լիս) պար տա վոր է այն պես կազ մա կեր պել 
բո ղո քի քն նու թյան հա մար նա խա տես ված ժա ետ նե րը (այդ թվում` դա տա կան ակ տի հրա-
պա րակ ման օ րը ո րո շե լիս), որ պես զի դա տա վա րու թյան որ ևէ մաս նա կից մյու սի հա մե մատ 
չգտն վի է ա կա նո րեն նվազ բա րեն պաստ վի ճա կում:

09.09.2019թ.
29. «Աշ տա րակ-Կաթ» ՓԲԸ-ի սնան  թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չիկ Նա զա-

րյանն ը նդ դեմ ԱՁ Ար մեն Մա  կյա նի, քաղ. գործ թիվ Ա ՎԴ/1617/02/18 

Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից վե-
րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյու նը դա տա կան նիս տում ի րա կա նաց նե լիս դա տա վա րու թյան մաս-
նակ ցի կող մից վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ի րաց ման ա պա-
հով ման խնդ րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո  մը. Սույն ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա-
նագ րել է, որ Հայկ Ջա վա խյանն ը նդ դեմ Վար դան Աբ րա հա մյա նի թիվ Ե ԿԴ/0612/04/16 սնան-

 թյան գոր ծով 16.04.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ գրա վոր ըն թա ցա կար գով վե րաքն նիչ բո ղո-
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քի քն նու թյունն ի րա կա նաց նե լիս դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի կող մից վե րաքն նիչ բո ղո-
քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ի րաց ման խնդ րի վե րա բե րյալ ար տա հայ տած 
ի րա վա կան դիր քո րո շու մը կի րա ռե լի է նաև այն դեպ քե րում, ե րբ վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու-
թյունն ի րա կա նաց վում է դա տա կան նիս տում: Հետ ևա բար վե րաքն նիչ դա տա րա նը բո ղո քի 
քն նու թյունն ի րա կա նաց նե լիս պար տա վոր է ա պա հո վել վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան 
ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ի րա ցու մը` ը նդ ո րում, դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի հա մար 
ա պա հո վե լով օ րեն քով սահ ման ված ժամկ ե տի ամ բողջ ըն թաց քում պա տաս խան ներ կա-
յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը: 

 ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԵՐ

 ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ

 ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ՊԱ ՏԱ ԽԱ ՆԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆ

22.03.2019թ.
30. Գառ նիկ Վեր մի շյանն ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի, վարչ. գործ թիվ 

ՎԴ/0150/05/16 

Խն դիր. Ա րդյո՞ք ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը հա մայն քային վճա-
րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված տե ղա կան տուր քը չվ-
ճա րե լու վար չա կան ի րա վա խախտ ման ար ձա նագ րու թյու նը պետք է կազմ վի Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քով սահ ման ված կա նոն նե րի, մաս նա վո-
րա պես՝ են թադ րյալ ի րա վա խախ տի մաս նակ ցու թյան պա հան ջի պահ պան մամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար-
չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վա րույ թի ժա մա նակ 
օ րենսդ րի կող մից ա ռա ջադր ված խն դիր նե րի լուծ ման հա մար վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն ե րի վե րա բե րյալ գոր ծեր քն նող հա մա պա տաս խան վար չա կան մար մի նը (պաշ տո նա-
տար ան ձը) վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ յու րա քան չյուր գործ քն նու թյան նա-
խա պատ րաս տե լիս պար տա վոր է պար զել, ի թիվս այլ նի, նաև այն հար ցը, թե ա րդյոք ճիշտ 
է կազմ վել վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյու նը: 

Վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյու նը կազ մե լու ը նդ հա նուր 
կա նոն նե րը, ի նչ պես նաև ար ձա նագ րու թյան բո վան դա կու թյա նը ներ կա յաց վող հիմն ա-
կան պա հանջ նե րը նա խա տես ված են Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րենսգր քի 254-րդ և 255-րդ հոդ ված նե րով:

 Վե րոգ րյալ ի րա վադ րույթ նե րից բխում է, որ վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա-
բե րյալ գոր ծի քն նու թյունն ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող պե տա կան կամ տե-
ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը (պաշ տո նա տար ան ձինք) վար չա կան ի րա վա-
խախ տում կա տա րե լու մա սին ար ձա նագ րու թյու նը պետք է կազ մեն են թադ րյալ ի րա վա-
խախ տու մը կա տա րած ան ձի ներ կա յու թյամբ, և վեր ջինս պետք է ստո րագ րի այն, ի սկ ե թե 
նա հրա ժար վում է ստո րագ րել ար ձա նագ րու թյու նը, ա պա վար չա կան ի րա վա խախտ ման 
վե րա բե րյալ գոր ծը քն նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող վար չա կան մար մի նը (պաշ տո նա տար 
ան ձը) դրա մա սին հա մա պա տաս խան նշում է կա տա րում ար ձա նագ րու թյան մեջ: Ան ձը, 
ո րին վե րագր վում է են թադ րյալ վար չա կան ի րա վա խախ տու մը, ի րա վունք ու նի ներ կա յաց-
նել բա ցատ րու թյուն ներ և դի տո ղու թյուն ներ ար ձա նագ րու թյան բո վան դա կու թյան առ թիվ, 
ո րոնք կց վում են վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյա նը, ի սկ այն 
դեպ քե րում, ե րբ նա հրա ժար վում է ստո րագ րել ար ձա նագ րու թյու նը, ա պա կա րող է ար ձա-
նագ րու թյու նում շա րադ րել այն շար ժա ռիթ նե րը, ո րոնք իր կար ծի քով հիմք են հան դի սա ցել 
ար ձա նագ րու թյու նը ստո րագ րե լուց հրա ժար վե լու հա մար: Բա ցի այդ, վար չա կան ի րա վա-
խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծի քն նու թյունն ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող պե-
տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը (պաշ տո նա տար ան ձինք) վար-
չա կան ի րա վա խախ տում կա տա րե լու մա սին ար ձա նագ րու թյուն կազ մե լիս ան ձին պետք է 
բա ցատ րեն Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 267-րդ հոդ վա-
ծով նա խա տես ված՝ նրա ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, և դրա մա սին նույն-
պես հա մա պա տաս խան նշում կա տա րեն ար ձա նագ րու թյան մեջ: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ վար չա կան մար մի նը (պաշ տո-
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քի քն նու թյունն ի րա կա նաց նե լիս դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի կող մից վե րաքն նիչ բո ղո-
քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ի րաց ման խնդ րի վե րա բե րյալ ար տա հայ տած 
ի րա վա կան դիր քո րո շու մը կի րա ռե լի է նաև այն դեպ քե րում, ե րբ վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու-
թյունն ի րա կա նաց վում է դա տա կան նիս տում: Հետ ևա բար վե րաքն նիչ դա տա րա նը բո ղո քի 
քն նու թյունն ի րա կա նաց նե լիս պար տա վոր է ա պա հո վել վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան 
ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ի րա ցու մը` ը նդ ո րում, դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի հա մար 
ա պա հո վե լով օ րեն քով սահ ման ված ժամկ ե տի ամ բողջ ըն թաց քում պա տաս խան ներ կա-
յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը: 

 ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԵՐ

 ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ

 ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ՊԱ ՏԱ ԽԱ ՆԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆ

22.03.2019թ.
30. Գառ նիկ Վեր մի շյանն ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի, վարչ. գործ թիվ 
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Խն դիր. Ա րդյո՞ք ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը հա մայն քային վճա-
րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված տե ղա կան տուր քը չվ-
ճա րե լու վար չա կան ի րա վա խախտ ման ար ձա նագ րու թյու նը պետք է կազմ վի Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քով սահ ման ված կա նոն նե րի, մաս նա վո-
րա պես՝ են թադ րյալ ի րա վա խախ տի մաս նակ ցու թյան պա հան ջի պահ պան մամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար-
չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վա րույ թի ժա մա նակ 
օ րենսդ րի կող մից ա ռա ջադր ված խն դիր նե րի լուծ ման հա մար վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն ե րի վե րա բե րյալ գոր ծեր քն նող հա մա պա տաս խան վար չա կան մար մի նը (պաշ տո նա-
տար ան ձը) վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ յու րա քան չյուր գործ քն նու թյան նա-
խա պատ րաս տե լիս պար տա վոր է պար զել, ի թիվս այլ նի, նաև այն հար ցը, թե ա րդյոք ճիշտ 
է կազմ վել վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյու նը: 

Վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյու նը կազ մե լու ը նդ հա նուր 
կա նոն նե րը, ի նչ պես նաև ար ձա նագ րու թյան բո վան դա կու թյա նը ներ կա յաց վող հիմն ա-
կան պա հանջ նե րը նա խա տես ված են Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րենսգր քի 254-րդ և 255-րդ հոդ ված նե րով:

 Վե րոգ րյալ ի րա վադ րույթ նե րից բխում է, որ վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա-
բե րյալ գոր ծի քն նու թյունն ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող պե տա կան կամ տե-
ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը (պաշ տո նա տար ան ձինք) վար չա կան ի րա վա-
խախ տում կա տա րե լու մա սին ար ձա նագ րու թյու նը պետք է կազ մեն են թադ րյալ ի րա վա-
խախ տու մը կա տա րած ան ձի ներ կա յու թյամբ, և վեր ջինս պետք է ստո րագ րի այն, ի սկ ե թե 
նա հրա ժար վում է ստո րագ րել ար ձա նագ րու թյու նը, ա պա վար չա կան ի րա վա խախտ ման 
վե րա բե րյալ գոր ծը քն նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող վար չա կան մար մի նը (պաշ տո նա տար 
ան ձը) դրա մա սին հա մա պա տաս խան նշում է կա տա րում ար ձա նագ րու թյան մեջ: Ան ձը, 
ո րին վե րագր վում է են թադ րյալ վար չա կան ի րա վա խախ տու մը, ի րա վունք ու նի ներ կա յաց-
նել բա ցատ րու թյուն ներ և դի տո ղու թյուն ներ ար ձա նագ րու թյան բո վան դա կու թյան առ թիվ, 
ո րոնք կց վում են վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյա նը, ի սկ այն 
դեպ քե րում, ե րբ նա հրա ժար վում է ստո րագ րել ար ձա նագ րու թյու նը, ա պա կա րող է ար ձա-
նագ րու թյու նում շա րադ րել այն շար ժա ռիթ նե րը, ո րոնք իր կար ծի քով հիմք են հան դի սա ցել 
ար ձա նագ րու թյու նը ստո րագ րե լուց հրա ժար վե լու հա մար: Բա ցի այդ, վար չա կան ի րա վա-
խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծի քն նու թյունն ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող պե-
տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը (պաշ տո նա տար ան ձինք) վար-
չա կան ի րա վա խախ տում կա տա րե լու մա սին ար ձա նագ րու թյուն կազ մե լիս ան ձին պետք է 
բա ցատ րեն Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 267-րդ հոդ վա-
ծով նա խա տես ված՝ նրա ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, և դրա մա սին նույն-
պես հա մա պա տաս խան նշում կա տա րեն ար ձա նագ րու թյան մեջ: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ վար չա կան մար մի նը (պաշ տո-
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նա տար ան ձը) ի րա վա սու է ի րա վա խախ տին են թար կել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
մի այն վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյու նը կազ մե լու վե րոգ րյալ 
ը նդ հա նուր կա նոն նե րի, ի նչ պես նաև ար ձա նագ րու թյան բո վան դա կու թյա նը ներ կա յաց վող 
հիմն ա կան պա հանջ նե րի պահ պան ման պայ ման նե րում: 

Եր ևան քա ղա քի ա վա գա նին, ղե կա վար վե լով «Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց նե րի կա-
յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով ի րեն վե րա պահ ված լի ա զո րու թյամբ, 
25.12.2012 թվա կա նին ըն դու նել է «Եր ևա նի քա ղա քային հա մայն քում ավ տո կա յա նա տե ղի 
տուր քի վճար ման և դրա ու ավ տո կա յա նա տե ղի նկատ մամբ հս կո ղու թյան ի րա կա նաց ման 
ձևե րը սահ մա նե լու մա սին» թիվ 563-Ն ո րո շու մը:

Նշ ված ո րոշ ման վե րա բե րե լի ի րա վադ րույթ նե րից հետ ևում է, որ Եր ևան քա ղա քի ա վա-
գա նին, սահ մա նե լով Եր ևան քա ղա քում վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղե րի նկատ մամբ հս կո ղու-
թյան ի րա կա նաց ման ձևե րը, նա խա տե սել է ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր-
դը հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված 
տե ղա կան տուր քը չվ ճա րե լու վար չա կան ի րա վա խախտ ման ար ձա նագ րու թյան կազմ ման 
այլ կարգ, ո րը տար բեր վում է այդ պի սի ար ձա նագ րու թյան կազմ ման՝ Վար չա կան ի րա վա-
խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քով ամ րագր ված կա նոն նե րից: Մաս նա վո րա պես՝ 
Եր ևան քա ղա քի ա վա գա նու վե րոգ րյալ ո րոշ ման հա մա ձայն՝ ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը 
կամ դրա կցոր դը հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու հա մար օ րեն քով 
սահ ման ված տե ղա կան տուր քը չվ ճա րե լու վար չա կան ի րա վա խախտ ման ար ձա նագ րու թյու նը 
կազմ վում է ա ռանց ի րա վա խախ տի մաս նակ ցու թյան և կազմ վե լուց հե տո ու ղարկ վում է այդ 
ան ձին: 

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ տվյալ դեպ քում կի րա ռե լի է ոչ թե Եր ևան քա-
ղա քի ա վա գա նու 25.12.2012 թվա կա նի թիվ 563-Ն ո րոշ մամբ սահ ման ված՝ վար չա կան ի րա վա-
խախտ ման ար ձա նագ րու թյունն ի րա վա խախ տի բա ցա կա յու թյամբ կազ մե լու և հե տո վեր ջի-
նիս ու ղար կե լու կա նո նը, այլ՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 
255-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ վար չա կան ի րա վա խախտ ման ար ձա նագ րու թյունն ի րա վա-
խախ տի ներ կա յու թյամբ կազ մե լու և առ ձեռն վեր ջի նիս հանձ նե լու կա նո նը: Նշ ված դա տո-
ղու թյու նը հիմն ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում գոր ծող՝ 
ի րա վա կան ակ տե րի աս տի ճա նա կար գու թյան վրա, ո րի հա մա ձայն՝ օ րեն քը (տ վյալ դեպ քում՝ 
Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենս գիր քը) ու նի ա վե լի բարձր ի րա վա-
բա նա կան ո ւժ, քան հա մայն քի ա վա գա նու ո րո շու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ար ձա նագ րու թյան կազմ ման գոր ծըն թա ցին են թադ-
րյալ ի րա վա խախ տին մաս նա կից դարձ նե լու, ար ձա նագ րու թյու նը վեր ջի նիս ներ կա յու թյամբ 
կազ մե լու օ րեն քի պա հան ջը ձևա կան բնույթ չի կրում, քա նի որ են թադ րյալ ի րա վա խախ տին 
իր ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը բա ցատ րե լու՝ ար ձա նագ րու թյու նը կազ մող 
պաշ տո նա տար ան ձի պար տա կա նու թյու նը կար ևոր ե րաշ խիք է հան դի սա նում ո ղջ վար չա-
կան վա րույ թի ըն թաց քում են թադ րյալ ի րա վա խախ տի ի րա վունք նե րի ի րա ցումն ա պա հո վե-
լու հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ 
ար ձա նագ րու թյու նը են թադ րյալ ի րա վա խախ տու մը կա տա րած ան ձի ներ կա յու թյամբ կազ մե-
լու իմ պե րա տիվ պա հան ջը նպա տակ է հե տապն դում նաև ա պա հո վե լու վար չա կան ի րա վա-
խախտ ման պատ շաճ սուբյեկ տի պարզ ման հնա րա վո րու թյու նը: Վար չա կան ի րա վա խախտ-
ման վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյու նը են թադ րյալ ի րա վա խախ տու մը կա տա րած ան ձի ներ-
կա յու թյամբ կազ մե լու պայ ման նե րում հնա րա վոր կլի նի պար զել վար չա կան ի րա վա խախտ-
ման սուբյեկ տին, ո րից հե տո վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծի քն նու թյան 
ար դյուն քում վեր ջի նիս հնա րա վոր կլի նի են թար կել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել 
է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը հա մայն քային 
վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված տե ղա կան տուր քը 
չվ ճա րե լու վար չա կան ի րա վա խախտ ման ար ձա նագ րու թյու նը պետք է կազմ վի Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քով սահ ման ված կա նոն նե րի, մաս նա վո րա-
պես՝ են թադ րյալ ի րա վա խախ տի մաս նակ ցու թյան պա հան ջի պահ պան մամբ: 

25.12.2019թ. 
31. Ար մի նե Պետ րո սյանն ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի, վարչ. գործ թիվ 

ՎԴ/1176/05/17 

Խն դիր. Տրանս պոր տային մի ջո ցը հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա-
նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված տե ղա կան տուր քը չվ ճա րե լու հա մար տրանս պոր տային 
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մի ջո ցի սե փա կա նա տի րո ջը (այն ան ձին, ո րին ամ րակց ված է պե տա կան կամ հա մայն քային 
սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը) վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ վար չա կան ակ տը կա րո՞ղ է ա րդյոք ան վա վեր ճա-
նաչ վել այն հիմ քով, որ տրանս պոր տային մի ջո ցը հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա-
տե ղում կա յան վել է այլ ան ձի կող մից: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Մինչև 09.01.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ-
րու թյամբ «Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված է ավ տո կա յա նա տե ղի հա մար տուր քի վճար ման պար տա կա նու-
թյու նը կրող սուբյեկտ նե րի հետ ևյալ շր ջա նա կը. տե ղա կան տուր քը վճա րե լու պար տա կա-
նու թյու նը, որ պես կա նոն, կրում են ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոցն ավ տո կա յա նա տե ղում 
կա յա նած ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձինք, սա կայն ե թե ավ տոտ րանս պոր տային 
մի ջոցն ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նած ան ձի կող մից ավ տո կա յա նա տե ղի տուր քը չի վճար-
վում, ա պա ավ տո կա յա նա տե ղի տուրք վճա րող է հան դի սա նում ավ տոտ րանս պոր տային 
մի ջո ցի սե փա կա նա տե րը (ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը պե տա կան կամ հա մայն քային 
սե փա կա նու թյուն լի նե լու դեպ քում` այն ան ձը, ո րին ամ րակց ված է ավ տոտ րանս պոր տային 
մի ջո ցը): Այ սինքն` ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոցն ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նած ան ձի 
կող մից ավ տո կա յա նա տե ղի տուր քը չվ ճար վե լու դեպ քում այն վճա րե լու պար տա կա նու թյու-
նը կրող սուբյեկտն ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցի սե փա կա նա տերն է (ավ տոտ րանս պոր-
տային մի ջո ցը պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն լի նե լու դեպ քում` այն ան ձը, 
ո րին ամ րակց ված է ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը), ով էլ են թա կա է վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան օ րեն քով սահ ման ված տե ղա կան տուր քը չվ ճա րե լու հա մար: 

Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը հանձ նե լով այլ ան ձի 
շա հա գործ մա նը` դրա սե փա կա նա տե րը (ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը պե տա կան կամ 
հա մայն քային սե փա կա նու թյուն լի նե լու դեպ քում` այն ան ձը, ո րին ամ րակց ված է ավ տոտ-
րանս պոր տային մի ջո ցը) պետք է ա պա հո վի, որ ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոցն ավ տո-
կա յա նա տե ղում կա յան վե լու պայ ման նե րում ավ տո կա յա նա տե ղի հա մար սահ ման ված 
տե ղա կան տուր քը վճար վի, և կրում է դրա չվ ճար ման բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի ռիս կը` 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վե լու ձևով: Փաս տո րեն, տվյալ դեպ քում ավ-
տոտ րանս պոր տային մի ջո ցի սե փա կա նա տե րը (ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը պե տա-
կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն լի նե լու դեպ քում` այն ան ձը, ո րին ամ րակց ված է 
ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը) են թարկ վում է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ոչ թե 
այլ ան ձի կող մից, այլ իր կող մից մե ղա վո րու թյամբ կա տար ված ա րար քի` օ րեն քով սահ ման-
ված տե ղա կան տուր քը վճա րե լու պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու հա մար, ին չը հա մա պա-
տաս խա նում է «անձ նա կան պա տաս խա նատ վու թյան» և «ըստ մեղ քի պա տաս խա նատ վու-
թյան» սկզ բունք նե րին: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Վար չա կան ի րա-
վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 124.7-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ի րա վա-
խախտ ման հա մար սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյունն օ րենս դիրն ա ռանց որ ևէ բա ցա-
ռու թյան դրել է տրանս պոր տային մի ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ վրա (ավ տոտ րանս պոր տային 
մի ջո ցը պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն լի նե լու դեպ քում` այն ան ձի վրա, 
ո րին ամ րակց ված է ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը): Այ սինքն` մինչև 09.01.2017 թվա կա-
նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա-
կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ան կախ այն հան գա ման քից, թե 
տրանս պոր տային մի ջո ցի սե փա կա նա տերն ան ձամբ է օ գտ վել վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե-
ղից, թե` ոչ, տրանս պոր տային մի ջո ցը հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա-
յա նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված տե ղա կան տուր քը չվ ճա րե լու պայ ման նե րում որ պես 
ավ տո կա յա նա տե ղի տուրք վճա րող, և ը ստ այդմ, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա-
բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 124.7-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյան սուբյեկտ 
օ րենս դի րը դի տել է մի այն տրանս պոր տային մի ջո ցի սե փա կա նա տի րո ջը (ավ տոտ րանս-
պոր տային մի ջո ցը պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն լի նե լու դեպ քում` այն 
ան ձին, ո րին ամ րակց ված է ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը):

25.12.2019թ.
32. Ռու նար Սա լի մուլ լին ը նդ դեմ Պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի (ի րա վա նա-

խորդ՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե), վարչ. գործ 
թիվ ՎԴ/3166/05/17

Խն դիր. Ա րդյո՞ք սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան տնօ րե նը են-
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մի ջո ցի սե փա կա նա տի րո ջը (այն ան ձին, ո րին ամ րակց ված է պե տա կան կամ հա մայն քային 
սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը) վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ վար չա կան ակ տը կա րո՞ղ է ա րդյոք ան վա վեր ճա-
նաչ վել այն հիմ քով, որ տրանս պոր տային մի ջո ցը հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա-
տե ղում կա յան վել է այլ ան ձի կող մից: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Մինչև 09.01.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ-
րու թյամբ «Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված է ավ տո կա յա նա տե ղի հա մար տուր քի վճար ման պար տա կա նու-
թյու նը կրող սուբյեկտ նե րի հետ ևյալ շր ջա նա կը. տե ղա կան տուր քը վճա րե լու պար տա կա-
նու թյու նը, որ պես կա նոն, կրում են ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոցն ավ տո կա յա նա տե ղում 
կա յա նած ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձինք, սա կայն ե թե ավ տոտ րանս պոր տային 
մի ջոցն ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նած ան ձի կող մից ավ տո կա յա նա տե ղի տուր քը չի վճար-
վում, ա պա ավ տո կա յա նա տե ղի տուրք վճա րող է հան դի սա նում ավ տոտ րանս պոր տային 
մի ջո ցի սե փա կա նա տե րը (ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը պե տա կան կամ հա մայն քային 
սե փա կա նու թյուն լի նե լու դեպ քում` այն ան ձը, ո րին ամ րակց ված է ավ տոտ րանս պոր տային 
մի ջո ցը): Այ սինքն` ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոցն ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նած ան ձի 
կող մից ավ տո կա յա նա տե ղի տուր քը չվ ճար վե լու դեպ քում այն վճա րե լու պար տա կա նու թյու-
նը կրող սուբյեկտն ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցի սե փա կա նա տերն է (ավ տոտ րանս պոր-
տային մի ջո ցը պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն լի նե լու դեպ քում` այն ան ձը, 
ո րին ամ րակց ված է ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը), ով էլ են թա կա է վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան օ րեն քով սահ ման ված տե ղա կան տուր քը չվ ճա րե լու հա մար: 

Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը հանձ նե լով այլ ան ձի 
շա հա գործ մա նը` դրա սե փա կա նա տե րը (ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը պե տա կան կամ 
հա մայն քային սե փա կա նու թյուն լի նե լու դեպ քում` այն ան ձը, ո րին ամ րակց ված է ավ տոտ-
րանս պոր տային մի ջո ցը) պետք է ա պա հո վի, որ ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոցն ավ տո-
կա յա նա տե ղում կա յան վե լու պայ ման նե րում ավ տո կա յա նա տե ղի հա մար սահ ման ված 
տե ղա կան տուր քը վճար վի, և կրում է դրա չվ ճար ման բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի ռիս կը` 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վե լու ձևով: Փաս տո րեն, տվյալ դեպ քում ավ-
տոտ րանս պոր տային մի ջո ցի սե փա կա նա տե րը (ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը պե տա-
կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն լի նե լու դեպ քում` այն ան ձը, ո րին ամ րակց ված է 
ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը) են թարկ վում է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ոչ թե 
այլ ան ձի կող մից, այլ իր կող մից մե ղա վո րու թյամբ կա տար ված ա րար քի` օ րեն քով սահ ման-
ված տե ղա կան տուր քը վճա րե լու պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու հա մար, ին չը հա մա պա-
տաս խա նում է «անձ նա կան պա տաս խա նատ վու թյան» և «ըստ մեղ քի պա տաս խա նատ վու-
թյան» սկզ բունք նե րին: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Վար չա կան ի րա-
վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 124.7-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ի րա վա-
խախտ ման հա մար սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյունն օ րենս դիրն ա ռանց որ ևէ բա ցա-
ռու թյան դրել է տրանս պոր տային մի ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ վրա (ավ տոտ րանս պոր տային 
մի ջո ցը պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն լի նե լու դեպ քում` այն ան ձի վրա, 
ո րին ամ րակց ված է ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը): Այ սինքն` մինչև 09.01.2017 թվա կա-
նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա-
կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ան կախ այն հան գա ման քից, թե 
տրանս պոր տային մի ջո ցի սե փա կա նա տերն ան ձամբ է օ գտ վել վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե-
ղից, թե` ոչ, տրանս պոր տային մի ջո ցը հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա-
յա նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված տե ղա կան տուր քը չվ ճա րե լու պայ ման նե րում որ պես 
ավ տո կա յա նա տե ղի տուրք վճա րող, և ը ստ այդմ, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա-
բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 124.7-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյան սուբյեկտ 
օ րենս դի րը դի տել է մի այն տրանս պոր տային մի ջո ցի սե փա կա նա տի րո ջը (ավ տոտ րանս-
պոր տային մի ջո ցը պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն լի նե լու դեպ քում` այն 
ան ձին, ո րին ամ րակց ված է ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը):

25.12.2019թ.
32. Ռու նար Սա լի մուլ լին ը նդ դեմ Պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի (ի րա վա նա-

խորդ՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե), վարչ. գործ 
թիվ ՎԴ/3166/05/17

Խն դիր. Ա րդյո՞ք սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան տնօ րե նը են-
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թա կա է Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 169.2-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյան՝ ըն կե րու թյան վրա դր ված վի ճա կագ րա կան տե ղե կու-
թյուն նե րը (հաշ վետ վու թյուն նե րը) մաք սային մար մին ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյու նը 
չկա տա րե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Վար-
չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին 
գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 1692-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյամբ օ րենս դի րը վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյուն է սահ մա նել պե տա կան վի ճա կագ րա կան հաշ վետ վու թյուն նե րը և պե-
տա կան վի ճա կագ րա կան դի տար կումն ե րին վե րա բե րող այլ փաս տաթղ թե րը չներ կա յաց նե-
լու կամ սահ ման ված կար գի խախ տու մով (սահ ման ված ժամկ ետ նե րի կամ ամ բողջ ծա վա լի 
խախ տումն ե րով կամ ա ղա վա ղումն ե րով) ներ կա յաց նե լու հա մար: Ը նդ ո րում, Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող 
խմ բագ րու թյամբ 1692-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյու նում ամ րագր ված զան ցա կազ մի հատ-
կա նիշ նե րը հան գում են հետ ևյա լին. 1. զան ցան քի օբյեկ տը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նում պե տա կան վի ճա կագ րու թյան կազ մա կերպ ման կար գի պաշտ պա նու թյանն ո ւղղ ված հա-
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներն են. 2. զան ցան քի սուբյեկ տը հա տուկ է՝ (-) ի րա վա բա նա-
կան ան ձանց պաշ տո նա տար ան ձը, (-) o տա րերկ րյա ի րա վա բա նա կան ան ձանց` Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան տա րած քում գոր ծող ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նումն ե րի պաշ տո նա-
տար ան ձը, (-) պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի պաշ տո նա տար 
ան ձը, (-) հիմն արկ նե րի պաշ տո նա տար ան ձը, (-) ան հատ ձեռ նար կա տե րը. 3. զան ցա կազ մի 
օբյեկ տիվ կող մը դրս ևոր վում է հետ ևյալ ա րարք նե րից որ ևէ մե կով. (-) պե տա կան վի ճա կագ-
րա կան հաշ վետ վու թյուն նե րը և պե տա կան վի ճա կագ րա կան դի տար կումն ե րին վե րա բե րող 
այլ փաս տաթղ թե րը չներ կա յաց նե լը, (-) պե տա կան վի ճա կագ րա կան հաշ վետ վու թյուն նե րը և 
պե տա կան վի ճա կագ րա կան դի տար կումն ե րին վե րա բե րող այլ փաս տաթղ թե րը սահ ման ված 
կար գի խախ տու մով, այ սինքն՝ սահ ման ված ժամկ ետ նե րի կամ ամ բողջ ծա վա լի խախ տումն ե-
րով կամ ա ղա վա ղումն ե րով, ներ կա յաց նե լը. 4. զան ցա կազ մի սուբյեկ տիվ կող մի պար տա դիր 
հատ կա նի շը մեղ քի առ կա յու թյունն է, ո րը դրս ևոր վում է դի տա վո րու թյամբ կամ ան զգու շու-
թյամբ: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող « Պե տա կան վի ճա կագ րու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի, « Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի, ի նչ պես նաև ի րա վա հա րա բե րու-
թյան պա հին գոր ծող Կա ռա վա րու թյան 23.04.2014 թվա կա նի թիվ 447-Ն ո րոշ ման վե րա բե-
րե լի ի րա վա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել 
է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Մաք սային մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն նե րի միջև 
փո խա դարձ ա ռև տուր ի րա կա նաց նող սուբյեկտ նե րը պար տա վոր է ին Կա ռա վա րու թյան հաս-
տա տած կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան կար գով, ձևով և ժամկ ետ նե րում մաք սային մար-
մին ներ կա յաց նել հա վաս տի վի ճա կագ րա կան տե ղե կու թյուն ներ: Ը նդ ո րում, վի ճա կագ րա կան 
տե ղե կու թյուն նե րի չներ կա յաց նե լու կամ սահ ման ված ժամկ ետ նե րի խախտ մամբ ներ կա յաց-
նե լու կամ ոչ հա վաս տի տվյալ ներ պա րու նա կող վի ճա կագ րա կան ձևով ներ կա յաց նե լու հա-
մար ա ռա ջա նում է Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 1692-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյամբ նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, այն է՝ 
նա խազ գու շա ցում կամ տու գանք` 20.000 ՀՀ դրա մի չա փով: 

Այս պի սով, ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող « Պե տա կան վի ճա կագ րու թյան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի, « Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի, ի նչ պես նաև ի րա վա հա-
րա բե րու թյան պա հին գոր ծող Կա ռա վա րու թյան 23.04.2014 թվա կա նի թիվ 447-Ն ո րոշ ման վե-
րա բե րե լի ի րա վա կան նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նը վկա յում է, որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան և Մաք սային մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն նե րի միջև փո խա դարձ ա ռևտ-
րի վե րա բե րյալ Կա ռա վա րու թյան սահ մա նած վի ճա կագ րա կան տե ղե կատ վու թյու նը՝ որ պես 
պե տա կան վի ճա կագ րա կան փաս տա թուղթ, մաք սային մար մին ներ կա յաց նե լու պար տա կա-
նու թյու նը կրում է փո խա դարձ ա ռևտ րով զբաղ վող ի րա վա բա նա կան ան ձը: Միև նույն ժա մա-
նակ, տվյալ ի րա վա բա նա կան ան ձի կող մից քն նարկ վող պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու 
հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա սուբյեկ տը ոչ թե ի րա վա բա նա կան ան-
ձն է, այլ այդ ի րա վա բա նա կան ան ձի հա մա պա տաս խան պաշ տո նա տար ան ձը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նշ ված դա տո ղու թյու նը հիմն ված է այն ի րո ղու թյան վրա, որ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի 
վե րա բե րյալ գոր ծող օ րենսգր քով սահ ման ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան սուբյեկտ 
կա րող է լի նել մի այն ֆի զի կա կան ան ձը, այլ ոչ եր բեք ի րա վա բա նա կան ան ձը: Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ գոր ծող օ րենս գիր քը չի նա խա տե սում ի րա վա բա նա կան 
ան ձանց վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հնա րա վո րու թյուն: 
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Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծել է, որ ի րա վա բա նա կան ան ձի՝ Վար չա կան ի րա վա-
խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քով սահ ման ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան սուբյեկտ չհան դի սա նա լու հան գա ման քը հաս տատ ված է նաև կա յուն ի րա վա կի րառ 
պրակ տի կայով: Այս պես, օ րի նակ, դեռևս 2006 թվա կա նին կա յաց ված ո րո շումն ե րից մե կով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 10-րդ և 11-րդ հոդ ված նե րի բո վան դա-
կու թյան վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան կա րող են 
են թարկ վել մի այն ֆի զի կա կան ան ձինք: Ը ստ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ ի րա վա բա նա կան 
ան ձը չի կա րող հա մար վել վար չա կան ի րա վա խախտ ման սուբյեկտ Վար չա կան ի րա վա-
խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի ի մաս տով և են թարկ վել պա տաս խա նատ վու-
թյան նույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով (տե՛ս, Աշ խա տան քի պե տա կան տես չու թյունն 
ը նդ դեմ « Թով մա սյան Համ լետ» ՍՊԸի թիվ 31787(ՏԴ) գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
28.09.2006 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Այս պի սով, ի րա վա բա նա կան ան ձին Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օ րենսգր քով սահ ման ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու կա ռու ցա-
կար գի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րենսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 1692-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
պար բե րու թյամբ օ րենս դի րը պե տա կան վի ճա կագ րա կան հաշ վետ վու թյուն նե րը և պե տա-
կան վի ճա կագ րա կան դի տար կումն ե րին վե րա բե րող այլ փաս տաթղ թե րը չներ կա յաց նե լու 
կամ սահ ման ված կար գի խախ տու մով ներ կա յաց նե լու զան ցա կազ մի սուբյեկտ է հա մա րել 
ոչ թե ի րա վա բա նա կան ան ձին, այլ դրա հա մա պա տաս խան պաշ տո նա տար ան ձին:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի և « Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե-
րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե րա բե րե լի ի րա վա նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու-
թյու նից հետ ևում է, որ սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի ըն թա-
ցիկ ղե կա վա րու թյունն ի րա կա նաց վում է գոր ծա դիր մարմն ի կող մից: Ըն կե րու թյան գոր ծա-
դիր մար մի նը կա րող է հան դես գալ գլ խա վոր տնօ րե նի, նա խա գա հի կամ այլ պաշ տոն նե րի 
տես քով: Ը նդ ո րում, որ պես կա նոն, գոր ծա դիր մար մին կա րող է լի նել ֆի զի կա կան ան ձը: 
Մի ա ժա մա նակ, օ րեն քում, ի թիվս այլ ի րա վա սու թյուն նե րի, սահ ման ված է, որ ըն կե րու թյան 
գոր ծա դիր մար մինն ա ռանց հա մա պա տաս խան լի ա զո րագ րի գոր ծում է ըն կե րու թյան ա նու-
նից, այդ թվում` ներ կա յաց նում է նրա շա հե րը այլ սուբյեկտ նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե-
րում: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան և Մաք սային մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն նե րի միջև փո խա դարձ ա ռևտ րով զբաղ-
վող սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան՝ այդ ա ռևտ րի վե րա բե րյալ Կա-
ռա վա րու թյան սահ մա նած վի ճա կագ րա կան տե ղե կատ վու թյու նը մաք սային մար մին ներ-
կա յաց նե լու պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու հա մար Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի 
վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 1692-
րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյամբ նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են-
թա կա սուբյեկ տը սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մարմ-
նի դե րում հան դես ե կող ֆի զի կա կան ան ձն է (գլ խա վոր տնօ րեն, նա խա գահ և այլն):

 ՀԱՐ ԿԱՅԻՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ

22.03.2019թ.
33. «Ա նի կոմ» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա-

մուտ նե րի կո մի տե, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/0602/05/16 

Խն դիր. Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյու նը մինչև 01.01.2013 
թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ 
հոդ վա ծի 5-րդ պար բե րու թյան «ե» կե տի ու ժով հա մար վո՞ւմ է ա րդյոք ա վե լաց ված ար ժե քի 
հարկ վճա րող, ե թե դրա մի ակ մաս նա կի ցը, ո ւմ մի ա ժա մա նակ պատ կա նում է մեկ այլ ըն-
կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լի 20 տո կո սից ա վել բաժ նե մա սը, մինչև հաշ վե տու 
տար վա սկիզ բը վա ճա ռել է ա ռա ջին ըն կե րու թյու նում ի րեն պատ կա նող 20 տո կո սից ա վել 
բաժ նե մա սը, սա կայն մինչև հաշ վե տու տար վա սկիզ բը բաժ նե մա սի օ տար ման պայ մա նագ-
րից բխող ի րա վունք նե րի պե տա կան գրան ցում չի կա տար վել:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի` մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ-

էջ
432-444
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բագ րու թյամբ 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյու նում նա խա տես ված կար գա վո րու մը կի րա ռե-
լի չլի նե լու հա մար ան հրա ժեշտ փաս տա կազմ էր նա խա տես ված նաև «Ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի` ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 
3-րդ հոդ վա ծի 5-րդ պար բե րու թյան «ե» կե տում: Այս կե տի հա մա ձայն` «Ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի` ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 
3-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան դրույթ նե րը չեն տա րած վում այն կազ մա կեր պու թյան 
նկատ մամբ, ո րի կա նո նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 20 տո կո սը կամ ա վե լի մա-
սը (բաժ նե տոմս, բաժ նե մաս, փա յա բա ժին) պատ կա նում է ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա-
ցող այն ֆի զի կա կան ան ձին, ո րին մի ա ժա մա նակ պատ կա նում է մեկ այլ կազ մա կեր պու թյան 
կա նո նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 20 տո կո սը կամ ա վե լի մա սը (բաժ նե տոմս, 
բաժ նե մաս, փա յա բա ժին): Փաս տո րեն, կազ մա կեր պու թյան նկատ մամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի` ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 
3-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյու նում նա խա տես ված ի րա վա կան հետ ևան քը կի րա ռե լի է մի-
այն այն դեպ քում, ե թե տվյալ կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի-
տա լի 20 տո կո սի կամ ա վե լի մա սի (բաժ նե տոմս, բաժ նե մաս, փա յա բա ժին) սե փա կա նա տեր 
ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձին մի ա ժա մա նակ չի պատ կա նում 
մեկ այլ կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 20 տո կո սը կամ 
ա վե լի մա սը (բաժ նե տոմս, բաժ նե մաս, փա յա բա ժին): Հետ ևա բար ցան կա ցած ի րա վա սու մար-
մին մինչև կոնկ րետ կազ մա կեր պու թյան նկատ մամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի` մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե-
րու թյու նում նա խա տես ված ի րա վա կան հետ ևան քի կի րա ռե լի ու թյան հար ցը լու ծե լը, պետք է 
պար զեր` ա րդյոք տվյալ կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 
20 տո կո սը կամ ա վե լի մա սը (բաժ նե տոմս, բաժ նե մաս, փա յա բա ժին) պատ կա նում է ան հատ 
ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի, ո րին մի ա ժա մա նակ պատ կա նում է մեկ այլ 
կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 20 տո կո սը կամ ա վե լի 
մա սը (բաժ նե տոմս, բաժ նե մաս, փա յա բա ժին): 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ-
րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 5-րդ պար բե րու-
թյան «ե» կե տով սահ ման ված ի րա վադ րույ թի ու ժով կազ մա կեր պու թյան նկատ մամբ ա վե լաց-
ված ար ժե քի հար կի շե մը չի կի րառ վում, և այդ կազ մա կեր պու թյու նը հա մար վում է ա վե լաց-
ված ար ժե քի հարկ վճա րող հետ ևյալ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում. 
1) կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 20 տո կո սը կամ ա վե լի 
մա սը (բաժ նե տոմս, բաժ նե մաս, փա յա բա ժին) պատ կա նում է ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի-
սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի, 2) այդ ֆի զի կա կան ան ձին մի ա ժա մա նակ պատ կա նում է մեկ այլ 
կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 20 տո կո սը կամ ա վե լի 
մա սը (բաժ նե տոմս, բաժ նե մաս, փա յա բա ժին):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու-
թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 5-րդ պար բե րու թյան 
«ե» կե տով սահ ման ված վե րոգ րյալ կա նո նի ճիշտ կի րա ռու թյան հա մար կար ևոր նշա նա կու-
թյուն ու նի այն հան գա ման քը, թե որ պա հից է ան ձը հա մար վում կազ մա կեր պու թյան կա նո-
նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի սե փա կա նա տեր (կազ մա կեր պու թյան մաս նա կից, 
բաժ նե տեր կամ փա յա տեր)` հատ կա պես կազ մա կեր պու թյան բաժ նե տոմ սե րի, բաժ նե մա սե րի 
կամ փա յա բա ժին նե րի օ տար ման դեպ քում: Նույն ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա-
ժեշտ է հա մա րել քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել վե րոն շյալ հար ցը` սահ մա նա փակ պա տաս-
խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի կող մից ի րենց պատ կա նող բաժ նե մա սե րի 
օ տար ման հա մա տեքս տում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ե թե սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն-
կե րու թյան մաս նա կիցն օ տա րում է իր բաժ նե մա սը, ա պա բաժ նե մա սի օ տար ման գոր ծար քի 
հի ման վրա ըն կե րու թյան բաժ նե մա սը ձեռք բե րած ան ձը հա մար վում է ըն կե րու թյան բաժ նե-
մա սի սե փա կա նա տեր (մաս նա կից) ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրան ցումն ի րա-
կա նաց նող մարմն ի կող մից ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի գրան ցա մա տյա նում նրա` որ պես 
այդ պի սին գրանց վե լու պա հից: Փաս տո րեն, սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե-
րու թյան մաս նա կից հա մար վե լու հան գա ման քը կախ ված է ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա-
կան գրան ցումն ի րա կա նաց նող մարմն ի կող մից ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի գրան ցա մա-
տյա նում ան ձի` որ պես ըն կե րու թյան մաս նա կից գրանց ված լի նե լու փաս տի առ կա յու թյու նից 
կամ բա ցա կա յու թյու նից: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել 
է այն եզ րա կա ցու թյան, որ սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյու նը մինչև 
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01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 5-րդ պար բե րու թյան «ե» կե տի ու ժով հա մար վում է ա վե լաց ված ար-
ժե քի հարկ վճա րող այն դեպ քում, ե րբ ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրան ցումն 
ի րա կա նաց նող մարմն ի կող մից կա տար ված գրանց ման հա մա ձայն` այդ ըն կե րու թյան կա-
նո նադ րա կան կա պի տա լի 20 տո կո սը կամ ա վե 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, ո րն ի րա վա բա նա կան ան ձանց 
պե տա կան գրան ցումն ի րա կա նաց նող մարմն ի կող մից գրանց ված է որ պես մեկ այլ կազ մա-
կեր պու թյան կա նո նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 20 տո կո սի կամ ա վե լի մա-
սի (բաժ նե տոմս, բաժ նե մաս, փա յա բա ժին) սե փա կա նա տեր: Ը նդ ո րում, այդ ֆի զի կա կան 
ան ձին պատ կա նող` նշ ված ի րա վա բա նա կան ան ձանց կա նո նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք 
կա պի տա լի 20 տո կո սի կամ ա վե լի մա սի օ տար ման գոր ծար քի առ կա յու թյունն ի նք նին չի 
կա րող հիմք հան դի սա նալ նշ ված ի րա վա բա նա կան ան ձանց նկատ մամբ մինչև 01.01.2013 
թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ 
հոդ վա ծի 5-րդ պար բե րու թյան «ե» կե տով սահ ման ված ի րա վադ րույ թի կի րա ռու թյու նը բա-
ցա ռե լու հա մար, քա նի որ ի րա վա բա նա կան ան ձանց մաս նա կից նե րի փո փո խու թյու նը` որ-
պես ի րա վա բա նա կան փաստ, ծա գում է ոչ թե ի րա վա բա նա կան ան ձանց կա նո նադ րա կան 
կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի ո րո շա կի մա սի օ տար ման գոր ծար քի կնք ման, այլ մի այն 
այդ գոր ծար քից բխող ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման պա հից: Փաս տո րեն, մինչև 
01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 5-րդ պար բե րու թյան «ե» կե տով սահ ման ված ի րա վադ րույ թի կի րա-
ռու թյան հա մար սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան 
կա պի տա լի 20 տո կո սի կամ ա վե 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 օ տար ման գոր ծար քը որ ևէ ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն չու նի, 
ե թե այդ գոր ծար քից բխող ի րա վունք նե րը (մաս նա կից նե րի փո փո խու թյու նը) օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով չեն ստա ցել պե տա կան գրան ցում ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան 
գրան ցումն ի րա կա նաց նող մարմն ի կող մից:

01.08.2019թ.
34. «Ալ Համ ռա Ռի ել Իս թեյթ» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր 
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Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է տն տես վա րող սուբյեկ տի կող մից 
հաշ վե տու տա րում իր գոր ծու նե ու թյու նից ա ռա ջա ցած ծախ սե րի և վնաս նե րի փո խանց ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 
01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի « ժը» են թա կե տով 
օ րենս դի րը սահ մա նել էր, որ շա հու թա հարկ հաշ վար կե լիս տն տես վա րող սուբյեկ տի հա մա-
խառն ե կամ տից թույ լատ րե լի նվա զե ցում է հա մար վում նաև հաշ վե տու տա րում հայտ նա-
բեր ված՝ դրան ան մի ջա պես նա խոր դող ե րեք տա րի նե րում պա կաս ցույց տր ված ծախ սե-
րը: Ը նդ ո րում, նույն օ րեն քի ի մաս տով ծախս է հա մար վում հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում 
ակ տիվն ե րի ար տա հոս քը, նվա զու մը կամ պար տա վո րու թյուն նե րի ա ճը, ո րոնք հան գեց նում 
են հար կա տո ւի սե փա կան կա պի տա լի նվա զեց ման: Այ սինքն՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը 
գոր ծող ի րա վա կար գա վո րումն ե րով սահ ման ված էր, որ ե թե տն տես վա րող սուբյեկ տը հաշ-
վե տու տար վա շա հու թա հար կը հաշ վար կե լիս հայտ նա բե րում է այն պի սի ծախ սեր (հար կա-
տո ւի սե փա կան կա պի տա լի նվա զեց մա նը հան գեց նող՝ ակ տիվն ե րի ար տա հոսք, նվա զում 
կամ պար տա վո րու թյուն նե րի աճ), ո րոնք պա կաս են ցույց տր վել այդ տար վան ան մի ջա-
պես նա խոր դող ե րեք տա րի նե րում, ա պա այդ ծախ սե րը ևս կա րող են նվա զեց վել հաշ վե տու 
տար վա հա մա խառն ե կամ տից: Այս պես, օ րի նակ՝ ե թե տն տես վա րող սուբյեկ տը 2010 թվա-
կա նի շա հու թա հար կը հաշ վար կե լիս հայտ նա բե րում էր այն պի սի ծախ սեր, ո րոնք պա կաս 
են ցույց տր վել 2007, 2008 և 2009 թվա կան նե րի շա հու թա հար կի հաշ վարկ նե րում, ա պա այդ 
ծախ սե րը « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ-
րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի « ժը» են թա կե տի ու ժով ևս կա րող է ին նվա զեց վել 2010 
թվա կա նի հա մա խառն ե կամ տից:

О րենս դիրն ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար-
կի մա սին» ՀՀ օ րեն քում նա խա տե սել է այն պի սի ի րա վի ճակ նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա-
վո րու թյու նը, ե րբ հաշ վե տու տար վա հա մար հա մա խառն ե կամ տից կա տար վող՝ օ րեն քով 
սահ ման ված նվա զե ցումն ե րը գե րա զան ցում են տն տես վա րող սուբյեկ տի հա մա խառն ե կա-
մու տը, այ սինքն՝ տվյալ տար վա ըն թաց քում տն տես վա րող սուբյեկ տը շա հույթ չի ստա նում, 
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01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 5-րդ պար բե րու թյան «ե» կե տի ու ժով հա մար վում է ա վե լաց ված ար-
ժե քի հարկ վճա րող այն դեպ քում, ե րբ ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրան ցումն 
ի րա կա նաց նող մարմն ի կող մից կա տար ված գրանց ման հա մա ձայն` այդ ըն կե րու թյան կա-
նո նադ րա կան կա պի տա լի 20 տո կո սը կամ ա վե 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, ո րն ի րա վա բա նա կան ան ձանց 
պե տա կան գրան ցումն ի րա կա նաց նող մարմն ի կող մից գրանց ված է որ պես մեկ այլ կազ մա-
կեր պու թյան կա նո նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 20 տո կո սի կամ ա վե լի մա-
սի (բաժ նե տոմս, բաժ նե մաս, փա յա բա ժին) սե փա կա նա տեր: Ը նդ ո րում, այդ ֆի զի կա կան 
ան ձին պատ կա նող` նշ ված ի րա վա բա նա կան ան ձանց կա նո նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք 
կա պի տա լի 20 տո կո սի կամ ա վե լի մա սի օ տար ման գոր ծար քի առ կա յու թյունն ի նք նին չի 
կա րող հիմք հան դի սա նալ նշ ված ի րա վա բա նա կան ան ձանց նկատ մամբ մինչև 01.01.2013 
թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ 
հոդ վա ծի 5-րդ պար բե րու թյան «ե» կե տով սահ ման ված ի րա վադ րույ թի կի րա ռու թյու նը բա-
ցա ռե լու հա մար, քա նի որ ի րա վա բա նա կան ան ձանց մաս նա կից նե րի փո փո խու թյու նը` որ-
պես ի րա վա բա նա կան փաստ, ծա գում է ոչ թե ի րա վա բա նա կան ան ձանց կա նո նադ րա կան 
կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի ո րո շա կի մա սի օ տար ման գոր ծար քի կնք ման, այլ մի այն 
այդ գոր ծար քից բխող ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման պա հից: Փաս տո րեն, մինչև 
01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 5-րդ պար բե րու թյան «ե» կե տով սահ ման ված ի րա վադ րույ թի կի րա-
ռու թյան հա մար սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան 
կա պի տա լի 20 տո կո սի կամ ա վե 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 օ տար ման գոր ծար քը որ ևէ ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն չու նի, 
ե թե այդ գոր ծար քից բխող ի րա վունք նե րը (մաս նա կից նե րի փո փո խու թյու նը) օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով չեն ստա ցել պե տա կան գրան ցում ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան 
գրան ցումն ի րա կա նաց նող մարմն ի կող մից:

01.08.2019թ.
34. «Ալ Համ ռա Ռի ել Իս թեյթ» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր 
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Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է տն տես վա րող սուբյեկ տի կող մից 
հաշ վե տու տա րում իր գոր ծու նե ու թյու նից ա ռա ջա ցած ծախ սե րի և վնաս նե րի փո խանց ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 
01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի « ժը» են թա կե տով 
օ րենս դի րը սահ մա նել էր, որ շա հու թա հարկ հաշ վար կե լիս տն տես վա րող սուբյեկ տի հա մա-
խառն ե կամ տից թույ լատ րե լի նվա զե ցում է հա մար վում նաև հաշ վե տու տա րում հայտ նա-
բեր ված՝ դրան ան մի ջա պես նա խոր դող ե րեք տա րի նե րում պա կաս ցույց տր ված ծախ սե-
րը: Ը նդ ո րում, նույն օ րեն քի ի մաս տով ծախս է հա մար վում հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում 
ակ տիվն ե րի ար տա հոս քը, նվա զու մը կամ պար տա վո րու թյուն նե րի ա ճը, ո րոնք հան գեց նում 
են հար կա տո ւի սե փա կան կա պի տա լի նվա զեց ման: Այ սինքն՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը 
գոր ծող ի րա վա կար գա վո րումն ե րով սահ ման ված էր, որ ե թե տն տես վա րող սուբյեկ տը հաշ-
վե տու տար վա շա հու թա հար կը հաշ վար կե լիս հայտ նա բե րում է այն պի սի ծախ սեր (հար կա-
տո ւի սե փա կան կա պի տա լի նվա զեց մա նը հան գեց նող՝ ակ տիվն ե րի ար տա հոսք, նվա զում 
կամ պար տա վո րու թյուն նե րի աճ), ո րոնք պա կաս են ցույց տր վել այդ տար վան ան մի ջա-
պես նա խոր դող ե րեք տա րի նե րում, ա պա այդ ծախ սե րը ևս կա րող են նվա զեց վել հաշ վե տու 
տար վա հա մա խառն ե կամ տից: Այս պես, օ րի նակ՝ ե թե տն տես վա րող սուբյեկ տը 2010 թվա-
կա նի շա հու թա հար կը հաշ վար կե լիս հայտ նա բե րում էր այն պի սի ծախ սեր, ո րոնք պա կաս 
են ցույց տր վել 2007, 2008 և 2009 թվա կան նե րի շա հու թա հար կի հաշ վարկ նե րում, ա պա այդ 
ծախ սե րը « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ-
րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի « ժը» են թա կե տի ու ժով ևս կա րող է ին նվա զեց վել 2010 
թվա կա նի հա մա խառն ե կամ տից:

О րենս դիրն ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար-
կի մա սին» ՀՀ օ րեն քում նա խա տե սել է այն պի սի ի րա վի ճակ նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա-
վո րու թյու նը, ե րբ հաշ վե տու տար վա հա մար հա մա խառն ե կամ տից կա տար վող՝ օ րեն քով 
սահ ման ված նվա զե ցումն ե րը գե րա զան ցում են տն տես վա րող սուբյեկ տի հա մա խառն ե կա-
մու տը, այ սինքն՝ տվյալ տար վա ըն թաց քում տն տես վա րող սուբյեկ տը շա հույթ չի ստա նում, 
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այլ, դրա փո խա րեն, վնաս ներ է կրում: Ա կն հայտ է, որ նմա նա տիպ ի րա վի ճակ նե րում շա հու-
թա հարկ չի կա րող հաշ վարկ վել ու վճար վել, քա նի որ հար կա տո ւի հա մա խառն ե կամ տի և 
օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն ե րի տար բե րու թյու նը բա ցա սա կան է. բա ցա կա յում է շա հու-
թա հար կի օբյեկ տը՝ հարկ վող շա հույ թը:

 Միև նույն ժա մա նակ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու-
թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քում օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ տն տես վա րող սուբյեկ տի մոտ 
նա խորդ տա րի նե րին ա ռա ջա ցած վնա սը կա րող է փո խանց վել վնա սի ստաց ման տար վան 
հա ջոր դող հինգ տա րի ներ՝ նվա զեց վե լով այդ տա րի նե րի հա մա խառն ե կամ տից: Փաս տո րեն, 
քն նարկ վող ի րա վադ րույթ նե րի ու ժով իր գոր ծու նե ու թյան որ ևէ տար վա ըն թաց քում շա հույթ 
չս տա ցած և վնաս ներ կրած տն տես վա րող սուբյեկ տին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ վում վնա սի 
ա ռա ջաց մա նը հա ջոր դող հինգ տա րի նե րի շա հու թա հար կե րը հաշ վար կե լիս այդ տա րի նե րի 
հա մա խառն ե կա մուտ նե րից նվա զեց նել նաև այդ վնա սը, այ սինքն՝ այդ տա րի նե րի շա հու-
թա հար կե րը հաշ վար կել ու վճա րել՝ հարկ վող շա հույթ նե րից հա նե լով նախ կի նում ստաց ված 
վնա սը: Նման ի րա վա կար գա վոր ման նպա տակն է հար կային քա ղա քա կա նու թյան մի ջո ցով 
խթա նել տար վա ար դյունք նե րով շա հույթ չս տա ցած և դրա փո խա րեն վնաս ներ կրած տն տես-
վա րող սուբյեկ տին շա րու նա կե լու իր տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյու նը նաև հա ջորդ տա րի նե րի 
ըն թաց քում և վեր ջի վեր ջո իր գոր ծու նե ու թյու նը հասց նե լու շա հու թա բե րու թյան մա կար դա կի:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու-
թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ի րա վա կար գա-
վոր ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի տն տես վա րող սուբյեկ տի՝ իր գոր ծու նե ու թյու նից 
կրած վնա սի ա ռա ջաց ման տա րին, քա նի որ այդ վնա սը կա րող է նվա զեց վել մի այն դրա ա ռա-
ջաց ման տար վան հա ջոր դող հինգ տա րի նե րի շա հու թա հար կե րը հաշ վար կե լիս: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ-
րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով վնա սի առ կա յու-
թյան մա սին կա րող է խոս վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ տվյալ հաշ վե տու տար վա շա հու թա-
հար կի հաշ վար կի հա մա ձայն՝ տն տես վա րող սուբյեկ տի ստա ցած հա մա խառն ե կամ տի և 
դրա նից կա տար վող՝ օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն ե րի տար բե րու թյու նը բա ցա սա կան է: 
Այ սինքն՝ քն նարկ վող վնասն ա ռա ջա նում է այն հաշ վե տու տա րում, ո րի շա հու թա հար կի հաշ-
վար կի հա մա ձայն՝ հա մա խառն ե կամ տից կա տար վող նվա զե ցումն ե րը գե րա զան ցում են հա-
մա խառն ե կամ տի չա փը: Հետ ևա բար տն տես վա րող սուբյեկ տի՝ իր գոր ծու նե ու թյու նից կրած 
վնա սի ա ռա ջաց ման տա րին այն հաշ վե տու տա րին է, ո րի ըն թաց քում տն տես վա րող սուբյեկ-
տի ստա ցած հա մա խառն ե կա մուտն ա վե լի քիչ է, քան այդ տար վա ըն թաց քում հա մա խառն 
ե կամ տից կա տար վող՝ օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն ե րը: Այլ կերպ ա սած՝ ի րա վա հա րա-
բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ-
վա ծի ի մաս տով հար կա տո ւի մոտ վնա սի ա ռա ջաց ման տա րին այն հաշ վե տու տա րին է, ո րի 
ըն թաց քում տն տես վա րող սուբյեկ տի ստա ցած հա մա խառն ե կամ տի և դրա նից կա տար վող՝ 
օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն ե րի տար բե րու թյու նը բա ցա սա կան է: 

Հա մադ րե լով կա տար ված վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ի րա վա հա րա բե-
րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ-
վա ծով և նույն օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի « ժը» են թա կե տով սահ ման ված ի րա վադ րույթ նե րը մեկ նա բա նել է հետ ևյալ կերպ. 1) 
տն տես վա րող սուբյեկ տը հաշ վե տու տար վա շա հու թա հար կը հաշ վար կե լիս « Շա հու թա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի « ժը» են թա կե տի ու ժով կա րող էր հաշ վե տու տար վա հա մա խառն ե կամ տից նվա զեց նել 
նաև այդ տա րում հայտ նա բեր ված՝ դրան ան մի ջա պես նա խոր դող ե րեք տա րի նե րում պա կաս 
ցույց տր ված ծախ սե րը, այ սինքն՝ հար կա տո ւի սե փա կան կա պի տա լի նվա զեց մա նը հան գեց-
նող՝ ակ տիվն ե րի ար տա հոս քը, նվա զու մը կամ պար տա վո րու թյուն նե րի ա ճը, 2) հաշ վե տու տա-
րում հայտ նա բեր ված՝ դրան ան մի ջա պես նա խոր դող ե րեք տա րի նե րում պա կաս ցույց տր ված 
ծախ սե րը նվա զեց նե լու ար դյուն քում հաշ վե տու տար վա նվա զե ցումն ե րի ը նդ հա նուր գու մա րը 
կա րող է գե րա զան ցել տն տես վա րող սուբյեկ տի հա մա խառն ե կա մու տը, այ սինքն՝ կա րող է 
ա ռա ջա նալ վնաս, 3) հաշ վե տու տար վան նա խոր դող ե րեք տա րի նե րում պա կաս ցույց տր ված 
ծախ սե րը հաշ վե տու տար վա հա մա խառն ե կամ տից նվա զեց նե լու ար դյուն քում ա ռա ջա ցած 
վնա սը՝ հաշ վե տու տար վա հա մա խառն ե կամ տի և կա տար ված բո լոր նվա զե ցումն ե րի (նե րա-
ռյալ նաև՝ հաշ վե տու տար վան նա խոր դող ե րեք տա րի նե րում պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րի) 
բա ցա սա կան տար բե րու թյու նը, կա րող է փո խանց վել այդ հաշ վե տու տար վան ան մի ջա պես 
հա ջոր դող հինգ տա րի ներ՝ նվա զեց վե լով այդ տա րի նե րի հա մա խառն ե կամ տից: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ի րա-
վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
գոր ծո ղու թյան տի րույ թում տն տես վա րող սուբյեկ տը կա րող է հաշ վե տու տա րում իր գոր ծու-
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նե ու թյու նից ա ռա ջա ցած վնա սը փո խան ցել այդ տար վան հա ջոր դող 5 տա րի ներ, ե թե այդ 
վնասն ա ռա ջա ցել է այն պատ ճա ռով, որ հաշ վե տու տա րում հայտ նա բեր ված՝ դրան ան-
մի ջա պես նա խոր դող ե րեք տա րի նե րում պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րը « Շա հու թա հար-
կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի « ժը» են թա կե տի ու ժով նվա զեց վել են հաշ վե տու տար վա հա մա խառն ե կամ տից, 
ին չի ար դյուն քում հաշ վե տու տար վա նվա զե ցումն ե րը գե րա զան ցել են հա մա խառն ե կա մու-
տը:

 Սույն ո րոշ ման վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռ. Հա կո բյա նը 
և Գ. Հա կո բյա նը ներ կա յաց րել են հա տուկ կար ծիք, ո րում, մաս նա վո րա պես, ը նդ գծել 
են, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի և նույն օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ-
բագ րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի « ժը» կե տի ի րա վա կար գա վո րումն ե րի վե րա բե րյալ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը հա մընկ նում են ի րենց 
ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի հետ, սա կայն ի րենք հա մա ձայն չեն սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մամբ այդ ի րա վա նոր մե րի կի րառ ման Վճ ռա բեկ դա տա րա նի հիմն ա վո րումն ե րի հետ։

25.12.2019թ.
35. Տիգ րան Սա հա կյանն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան 
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Խն դիր. Ա րդյո՞ք ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից կա-
տար ված գույ քի օ տար ման ան հա տույց գոր ծարք նե րը կա րող են հա մար վել ապ րան քի մա-
տա կա րա րում և ա ռա ջաց նել ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րե լու պար տա վո րու թյուն :

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է նաև այն հար ցին, թե ա րդյոք վար չա կան մար-
մինն ի րա վա սու է չանց կաց նել լսումն եր « 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 նա խա տես ված՝ լսումն եր չանց կաց նե լու հայե-
ցո ղա կան և պար տա դիր հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ա վե-
լաց ված ար ժե քի հարկն ա նուղ ղա կի հարկ է, ո րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից է այն, որ 
վեր ջինս կի րառ վում է տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան բա վա կա նին լայն շր ջա նա կում ը նդ-
գրկ ված գոր ծարք նե րի նկատ մամբ, ո րոնք «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
ի մաս տով հա մար վում են ապ րան քի մա տա կա րա րում: 

Վճ ռա 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 ի րա կա նաց ված՝ ապ րան քի մա տա կա րա րում հա մար վող գոր ծարք-
ներ են, մաս նա վո րա պես, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ պար բե րու թյամբ սահ-
ման ված գոր ծարք նե րը։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով ան հատ ձեռ նար-
կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից ի րա կա նաց ված գոր ծար քը հա մար վում է 
ապ րան քի մա տա կա րա րում, հետ ևա բար նաև՝ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կով հարկ վող գոր-
ծարք, ե թե վեր ջինս օ տա րել է ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան ա ռար կա հան դի սա ցող 
գույք, ար տադ րա կան, այլ ա ռևտ րային և հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույք, նե րա ռյալ` 
շեն քեր, շի նու թյուն ներ (այդ թվում` ա նա վարտ (կի սա կա ռույց)), ար դյու նա բե րու թյան, ըն դեր-
քօգ տա գործ ման և այլ ար տադ րա կան նշա նա կու թյան հո ղեր կամ գույ քի սե փա կա նու թյու-
նում ան ձին պատ կա նող բաժ նե մաս։ Ը նդ ո րում, վե րը նշ ված գոր ծարք նե րի մա սով ա վե-
լաց ված ար ժե քի հար կի շեմ է սահ ման վել 58,35 մլն ՀՀ դրա մը։ Այն դեպ քում, ե րբ ան հատ 
ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից ի րա 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 ը նդ հա նուր շր ջա նա-
ռու թյու նը նա խորդ տա րում չի գե րա զան ցել ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի շե մը (58,35 մլն ՀՀ 
դրամ), ա պա վե րը նշ ված գոր ծարք նե րի մա սով ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի պար տա վո րու-
թյան մե ծու թյու նը ո րոշ վում է գույ քի մա տա կա րար ման կամ ծա ռա յու թյան մա տուց ման գոր-
ծար քի ը նդ հա նուր հարկ վող շր ջա նա ռու թյան և ըն թա ցիկ տար վա սկզ բից ի րա կա նաց րած 
բո լոր գոր ծարք նե րի ը նդ հա նուր հարկ վող շր ջա նա ռու թյան հան րա գու մա րի ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի շե մը (58,35 մլն ՀՀ դրամ) գե րա զան ցող գու մա րից։

 Հաշ վի առ նե լով սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ան հրա ժեշտ է հա մա րել բա ցա հայ տել ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ պար բե րու-
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նե ու թյու նից ա ռա ջա ցած վնա սը փո խան ցել այդ տար վան հա ջոր դող 5 տա րի ներ, ե թե այդ 
վնասն ա ռա ջա ցել է այն պատ ճա ռով, որ հաշ վե տու տա րում հայտ նա բեր ված՝ դրան ան-
մի ջա պես նա խոր դող ե րեք տա րի նե րում պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րը « Շա հու թա հար-
կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի « ժը» են թա կե տի ու ժով նվա զեց վել են հաշ վե տու տար վա հա մա խառն ե կամ տից, 
ին չի ար դյուն քում հաշ վե տու տար վա նվա զե ցումն ե րը գե րա զան ցել են հա մա խառն ե կա մու-
տը:

 Սույն ո րոշ ման վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռ. Հա կո բյա նը 
և Գ. Հա կո բյա նը ներ կա յաց րել են հա տուկ կար ծիք, ո րում, մաս նա վո րա պես, ը նդ գծել 
են, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի և նույն օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ-
բագ րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի « ժը» կե տի ի րա վա կար գա վո րումն ե րի վե րա բե րյալ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը հա մընկ նում են ի րենց 
ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի հետ, սա կայն ի րենք հա մա ձայն չեն սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մամբ այդ ի րա վա նոր մե րի կի րառ ման Վճ ռա բեկ դա տա րա նի հիմն ա վո րումն ե րի հետ։

25.12.2019թ.
35. Տիգ րան Սա հա կյանն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան 
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Խն դիր. Ա րդյո՞ք ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից կա-
տար ված գույ քի օ տար ման ան հա տույց գոր ծարք նե րը կա րող են հա մար վել ապ րան քի մա-
տա կա րա րում և ա ռա ջաց նել ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րե լու պար տա վո րու թյուն :

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է նաև այն հար ցին, թե ա րդյոք վար չա կան մար-
մինն ի րա վա սու է չանց կաց նել լսումն եր « 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 նա խա տես ված՝ լսումն եր չանց կաց նե լու հայե-
ցո ղա կան և պար տա դիր հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ա վե-
լաց ված ար ժե քի հարկն ա նուղ ղա կի հարկ է, ո րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից է այն, որ 
վեր ջինս կի րառ վում է տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան բա վա կա նին լայն շր ջա նա կում ը նդ-
գրկ ված գոր ծարք նե րի նկատ մամբ, ո րոնք «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
ի մաս տով հա մար վում են ապ րան քի մա տա կա րա րում: 

Վճ ռա 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 ի րա կա նաց ված՝ ապ րան քի մա տա կա րա րում հա մար վող գոր ծարք-
ներ են, մաս նա վո րա պես, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ պար բե րու թյամբ սահ-
ման ված գոր ծարք նե րը։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով ան հատ ձեռ նար-
կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից ի րա կա նաց ված գոր ծար քը հա մար վում է 
ապ րան քի մա տա կա րա րում, հետ ևա բար նաև՝ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կով հարկ վող գոր-
ծարք, ե թե վեր ջինս օ տա րել է ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան ա ռար կա հան դի սա ցող 
գույք, ար տադ րա կան, այլ ա ռևտ րային և հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույք, նե րա ռյալ` 
շեն քեր, շի նու թյուն ներ (այդ թվում` ա նա վարտ (կի սա կա ռույց)), ար դյու նա բե րու թյան, ըն դեր-
քօգ տա գործ ման և այլ ար տադ րա կան նշա նա կու թյան հո ղեր կամ գույ քի սե փա կա նու թյու-
նում ան ձին պատ կա նող բաժ նե մաս։ Ը նդ ո րում, վե րը նշ ված գոր ծարք նե րի մա սով ա վե-
լաց ված ար ժե քի հար կի շեմ է սահ ման վել 58,35 մլն ՀՀ դրա մը։ Այն դեպ քում, ե րբ ան հատ 
ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից ի րա 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 ը նդ հա նուր շր ջա նա-
ռու թյու նը նա խորդ տա րում չի գե րա զան ցել ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի շե մը (58,35 մլն ՀՀ 
դրամ), ա պա վե րը նշ ված գոր ծարք նե րի մա սով ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի պար տա վո րու-
թյան մե ծու թյու նը ո րոշ վում է գույ քի մա տա կա րար ման կամ ծա ռա յու թյան մա տուց ման գոր-
ծար քի ը նդ հա նուր հարկ վող շր ջա նա ռու թյան և ըն թա ցիկ տար վա սկզ բից ի րա կա նաց րած 
բո լոր գոր ծարք նե րի ը նդ հա նուր հարկ վող շր ջա նա ռու թյան հան րա գու մա րի ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի շե մը (58,35 մլն ՀՀ դրամ) գե րա զան ցող գու մա րից։

 Հաշ վի առ նե լով սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ան հրա ժեշտ է հա մա րել բա ցա հայ տել ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ պար բե րու-
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թյան «ա» են թա կե տում կի րառ ված «օ տա րում» բա ռի նշա նա կու թյու նը։ 
Այս պես, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ա վե 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, մի ա ժա մա-
նակ բա ցա հայ տում է նաև դրա հաս կա ցու թյու նը։ Մաս նա վո րա պես, օ րենս դիրն ապ րանք նե րի 
մա տա կա րա րում է հա մա րել այն գոր ծար քը, ո րն ի րա կա նաց վում է ապ րանք նե րի (այդ թվում՝ 
ար տադ րան քի և ան շարժ գույ քի) սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը որ ևէ ձևով կա տար վող հա-
տուց ման դի մաց այլ ան ձի փո խան ցե լու մի ջո ցով։ Փաս տո րեն, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ-
ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի հա մա ձայն՝ ապ րան քի մա տա կա րա րում են մի այն հա տու ցե լի գոր ծարք նե րը, այ սինքն՝ 
այն գոր ծարք նե րը, ո րոն ցով ապ րան քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վունքն այլ ան ձի է 
փո խանց վում հա տուց ման դի մաց։

 Միև նույն ժա մա նակ օ րենս դիրն ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե-
լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն 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 ի րա 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 նե ու թյան ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի, ար տադ րա կան, այլ 
ա ռևտ րային և հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույ քի, նե րա ռյալ` շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի 
(այդ թվում` ա նա վարտ (կի սա կա ռույց)), ար դյու նա բե րու թյան, ըն դեր քօգ տա գործ ման և այլ 
ար տադ րա 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 օ տար ման գոր ծարք նե րը։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր-
ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն 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 նշ ված դրույթն ան հրա ժեշտ է մեկ նա բա նել ոչ 
թե այդ հոդ վա ծի ը նդ հա նուր հա մա տեքս տից դուրս, այլ հաշ վի առ նե լով նաև դրա նով սահ-
ման ված մնա ցած ի րա վա կար գա վո րումն ե րը, մաս նա վո րա պես՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
պար բե րու թյամբ ամ րագր ված դրույ թը, հա մա ձայն ո րի՝ 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 ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն 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 օ տա րու մը հա մար վում է ապ րան քի մա տա կա րա-
րում մի այն այն դեպ քում, ե րբ այդ գոր ծար քով գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վունքն 
այլ ան ձի է փո խանց վել որ ևէ ձևով կա տար վող հա տուց ման դի մաց։ Ը նդ ո րում, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի գնա հատ մամբ՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն 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 ի րա կա նաց վող այն գոր-
ծարք նե րը, ո րոնք վեր ջի նիս հա մար ա ռա ջաց նում են ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րե լու 
պար տա վո րու թյուն։ Այ սինքն՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն 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 կնք ված գույ քի օ տար ման հա տու ցե լի ցան կա ցած 
գոր ծարք, այլ մի այն գույ քի օ տար ման այն գոր ծարք նե րը, ո րոնց ա ռար կան ձեռ նար կա տի րա-
կան գոր ծու նե ու թյան ա ռար կա հան դի սա ցող գույք, ար տադ րա կան, այլ ա ռևտ րային և հա-
սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույք, նե րա ռյալ` շեն քեր, շի նու թյուն ներ (այդ թվում` ա նա վարտ 
(կի սա կա ռույց)), ար դյու նա բե րու թյան, ըն դեր քօգ տա գործ ման և այլ ար տադ րա 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, Վճ ռա 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 նե ու թյան ա ռար կա հան դի սա-
ցող գույ քի, ար տադ րա կան, այլ ա ռևտ րային և հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույ քի, նե րա-
ռյալ` շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի (այդ թվում` ա նա վարտ (կի սա կա ռույց)), ար դյու նա բե րու թյան, 
ըն դեր քօգ տա գործ ման և այլ ար տադ րա 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 օ տա րու մը ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա-
հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ 
պար բե րու թյան «ա» են թա կե տի ու ժով հա մար վում է ապ րան քի մա տա կա րա րում և ան ձի մոտ 
կա րող է ա ռա ջաց նել ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րե լու պար տա վո րու թյուն մի այն այն դեպ-
քում, ե րբ այդ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վունքն այլ ան ձի է փո խանց վել հա-
տու ցե լի գոր ծար քով, այ սինքն՝ որ ևէ ձևով կա տար վող հա տուց ման դի մաց։ Հետ ևա բար, ան-
հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից կա տար ված՝ վե րոգ րյալ գույ քի 
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օ տար 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 ա ռա ջաց նել ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րե լու պար տա վո րու թյուն։ 

Սույն ո րոշ ման վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռ. Հա կո բյա նը, 
Մ. Դր մե յա նը և Գ. Հա կո բյա նը ներ կա յաց րել են հա տուկ կար ծիք, ո րում, մաս նա վո րա-
պես, ար տա հայտ վել են հետ ևյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մե րը. 

Հա տուկ կար ծի քի հե ղի նակ նե րը նշել են, որ ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող 
ֆի զի կա կան ան ձի կող մից ի րա կա նաց ված գոր ծար քը հա մար վում է ապ րան քի մա տա կա-
րա րում, հետ ևա բար նաև՝ ԱԱՀ-ով հարկ վող գոր ծարք, ե թե օ տար վել է ձեռ նար կա տի րա-
կան գոր ծու նե ու թյան ա ռար կա հան դի սա ցող գույք, ար տադ րա կան, այլ ա ռևտ րային և հա-
սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույք, նե րա ռյալ՝ շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի (այդ թվում՝ ա նա-
վարտ (կի սա կա ռույց)), ար դյու նա բե րու թյան, ըն դեր քօգ տա գործ ման և այլ ար տադ րա 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: 
Ը նդ ո րում, օ րենս դի րը նշ ված գույ քի կամ դրա նում ան ձին պատ կա նող բաժ նե մա սի օ տա-
րումն ապ րան քի մա տա կա րա րում, հետ ևա 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 օ տա րու մը 
որ ևէ հա տու ցե լի ե ղա նա կով օ տա 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 նշ ված գույ քը կամ դրա նում ի րեն պատ-
կա նող բաժ նե մասն օ տա րել է որ ևէ հա տու ցե լի ե ղա նա կով (օ րի նակ՝ վա ճառք, փո խա նա-
կու թյուն), թե՝ ան հա տույց (օ րի նակ՝ նվի րատ վու թյուն), միև նույն է այդ գոր ծարքն ի րա վա-
հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տի ի մաս տով հա մար վում է 
ապ րան քի մա տա կա րա րում, և ը ստ այդմ՝ ԱԱՀ-ով հարկ վող գոր ծարք:

 Հա տուկ կար ծի քում ը նդ գծ վել է, որ այն դեպ քե րում, ե րբ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ-
ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի եր րորդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տում նշ ված 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 օ տար վել է ոչ հա տու ցե լի 
ե ղա նա կով, այդ գոր ծար քի մա սով ԱԱՀ-ի պար տա վո րու թյան մե ծու թյու նը ո րոշ վում է ի րա-
վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն 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 օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով ո րոշ վող ար ժե քից: Այ սինքն՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի եր րորդ 
պար բե րու թյան «ա» են թա կե տում նշ ված գույ քի կամ դրա նում ան ձին պատ կա նող բաժ նե-
մա սի ցան կա ցած ե ղա նա կով (հա տու ցե լի կամ ան հա տույց) օ տար ման դեպ քում ԱԱՀ-ով 
հարկ վող շր ջա նա ռու թյու նը ո րո շե լիս որ պես նվա զա գույն ար ժեք ա ռն վազն պետք է ըն դուն-
վի տվյալ գույ քի կամ դրա նում ան ձին պատ կա նող բաժ նե մա սի կա դաստ րային ար ժե քը:

25.12.2019թ.
36. «Ի նե սա և Ի րի նա քույ րեր» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր 

պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի, վարչ. գործ թիվ ՎԴ2/0073/05/16

Խն դիր. Ա րդյո՞ք տն տես վա րող սուբյեկ տի վրա կա րող է դր վել է լեկտ րո նային ե ղա նա-
կով դուրս գր ված հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ հար կային մարմն ին տե ղե կանք ներ-
կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն, ե թե այդ հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ բո լոր ան հրա-
ժեշտ տե ղե կու թյուն ներն ար դեն ի սկ հայտ նի են հար կային մարմն ին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 43.1-րդ հոդ վա ծի ե րկ րորդ պար բե րու թյամբ օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ 
հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րը են թա կա չեն հաշ վանց ման, 
inter alia, այն դեպ քում, ե րբ այդ հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ հար կային մարմն ին 
չեն ներ կա յաց վել նույն օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տե ղե կու թյուն նե րը: Փաս տո-
րեն, օ րենս դի րը հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րի հաշ վանց ման 
հնա րա վո րու թյու նը պայ մա նա վո րել է այդ հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ ի րա վա հա-
րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տե ղե կու թյուն նե րը հար կային մարմն ին ներ կա յաց-
վե լու կամ չներ կա յաց վե լու հան գա ման քով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ պե տա կան բյու ջե վճար վող հար կա տե սակ հա-

էջ
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օ տար 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 ա ռա ջաց նել ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րե լու պար տա վո րու թյուն։ 

Սույն ո րոշ ման վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռ. Հա կո բյա նը, 
Մ. Դր մե յա նը և Գ. Հա կո բյա նը ներ կա յաց րել են հա տուկ կար ծիք, ո րում, մաս նա վո րա-
պես, ար տա հայտ վել են հետ ևյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մե րը. 

Հա տուկ կար ծի քի հե ղի նակ նե րը նշել են, որ ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող 
ֆի զի կա կան ան ձի կող մից ի րա կա նաց ված գոր ծար քը հա մար վում է ապ րան քի մա տա կա-
րա րում, հետ ևա բար նաև՝ ԱԱՀ-ով հարկ վող գոր ծարք, ե թե օ տար վել է ձեռ նար կա տի րա-
կան գոր ծու նե ու թյան ա ռար կա հան դի սա ցող գույք, ար տադ րա կան, այլ ա ռևտ րային և հա-
սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույք, նե րա ռյալ՝ շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի (այդ թվում՝ ա նա-
վարտ (կի սա կա ռույց)), ար դյու նա բե րու թյան, ըն դեր քօգ տա գործ ման և այլ ար տադ րա 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: 
Ը նդ ո րում, օ րենս դի րը նշ ված գույ քի կամ դրա նում ան ձին պատ կա նող բաժ նե մա սի օ տա-
րումն ապ րան քի մա տա կա րա րում, հետ ևա 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 օ տա րու մը 
որ ևէ հա տու ցե լի ե ղա նա կով օ տա 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 նշ ված գույ քը կամ դրա նում ի րեն պատ-
կա նող բաժ նե մասն օ տա րել է որ ևէ հա տու ցե լի ե ղա նա կով (օ րի նակ՝ վա ճառք, փո խա նա-
կու թյուն), թե՝ ան հա տույց (օ րի նակ՝ նվի րատ վու թյուն), միև նույն է այդ գոր ծարքն ի րա վա-
հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տի ի մաս տով հա մար վում է 
ապ րան քի մա տա կա րա րում, և ը ստ այդմ՝ ԱԱՀ-ով հարկ վող գոր ծարք:

 Հա տուկ կար ծի քում ը նդ գծ վել է, որ այն դեպ քե րում, ե րբ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ-
ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի եր րորդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տում նշ ված 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 օ տար վել է ոչ հա տու ցե լի 
ե ղա նա կով, այդ գոր ծար քի մա սով ԱԱՀ-ի պար տա վո րու թյան մե ծու թյու նը ո րոշ վում է ի րա-
վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն 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 օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով ո րոշ վող ար ժե քից: Այ սինքն՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի եր րորդ 
պար բե րու թյան «ա» են թա կե տում նշ ված գույ քի կամ դրա նում ան ձին պատ կա նող բաժ նե-
մա սի ցան կա ցած ե ղա նա կով (հա տու ցե լի կամ ան հա տույց) օ տար ման դեպ քում ԱԱՀ-ով 
հարկ վող շր ջա նա ռու թյու նը ո րո շե լիս որ պես նվա զա գույն ար ժեք ա ռն վազն պետք է ըն դուն-
վի տվյալ գույ քի կամ դրա նում ան ձին պատ կա նող բաժ նե մա սի կա դաստ րային ար ժե քը:
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36. «Ի նե սա և Ի րի նա քույ րեր» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր 
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Խն դիր. Ա րդյո՞ք տն տես վա րող սուբյեկ տի վրա կա րող է դր վել է լեկտ րո նային ե ղա նա-
կով դուրս գր ված հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ հար կային մարմն ին տե ղե կանք ներ-
կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն, ե թե այդ հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ բո լոր ան հրա-
ժեշտ տե ղե կու թյուն ներն ար դեն ի սկ հայտ նի են հար կային մարմն ին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 43.1-րդ հոդ վա ծի ե րկ րորդ պար բե րու թյամբ օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ 
հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րը են թա կա չեն հաշ վանց ման, 
inter alia, այն դեպ քում, ե րբ այդ հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ հար կային մարմն ին 
չեն ներ կա յաց վել նույն օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տե ղե կու թյուն նե րը: Փաս տո-
րեն, օ րենս դի րը հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րի հաշ վանց ման 
հնա րա վո րու թյու նը պայ մա նա վո րել է այդ հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ ի րա վա հա-
րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տե ղե կու թյուն նե րը հար կային մարմն ին ներ կա յաց-
վե լու կամ չներ կա յաց վե լու հան գա ման քով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ պե տա կան բյու ջե վճար վող հար կա տե սակ հա-
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մար վող ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րող ան ձինք, ե ռամ սյա կի ա վար տից հե տո` մինչև 
դրան հա ջոր դող ա մս վա 20-ը, ներ կա յաց նում են տե ղե կանք ե ռամ սյա կի ըն թաց քում ի րենց 
ձեռք բե րած ապ րանք նե րի և ստաց ված ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց մա տա կա րար նե րի դուրս 
գրած հար կային հա շիվ նե րի և ի րենց մա տա կա րա րած ապ րանք նե րի և մա տուց ված ծա ռա յու-
թյուն նե րի գծով դուրս գր ված (գ նորդ նե րին տր ված) այն հար կային հա շիվ նե րի վե րա բե րյալ, 
ո րոն ցում տվյալ ե ռամ սյա կի ըն թաց քում ստաց ված կամ տրա մադր ված հա շիվ նե րում նե րառ-
ված հարկ վող շր ջա նա ռու թյան ար ժե քը գե րա զան ցում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա-
ռա վա րու թյան սահ մա նած չա փը: Ը նդ ո րում, այդ տե ղե կու թյու նը կա րող է ներ կա յաց վել նաև 
է լեկտ րո նային ե ղա նա կով: Այ սինքն՝ օ րենս դի րը տն տես վա րող սուբյեկ տին հնա րա վո րու թյուն 
է ըն ձե ռել ը նտ րե լու նշ ված տե ղե կու թյու նը հար կային մարմ նին ներ կա յաց նե լու ե ղա նա կը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ե թե հար կային մարմն ին է լեկտ րո նային ե ղա նա կով 
տե ղե կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու կար գի մի ջո ցով վեր ջինս է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս 
գր ված հար կային հա շիվ նե րի վե րա բե րյալ ստա նում է ամ բող ջա կան և ար ժա նա հա վատ տե-
ղե կատ վու թյուն, ա պա հար կային մարմ նին ներ կա յաց վող է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս 
գր ված հար կային հա շիվ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րը տե ղե կան քում նե րա ռե լու պա-
հան ջը կա րող է հա կա սել վար չա րա րու թյան՝ ձևա կան պա հանջ նե րը չա րա շա հե լու ար գել քի և 
ա ռա վե լա գույ նի հիմ նա րար սկզ բունք նե րին:

 Հա մադ րե լով « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի վե րա բե րե լի հոդ ված նե րի պա հանջ ներն ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ-
բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րի 
հետ, մի ա ժա մա նակ կա տա րե լով դրանց բո վան դա կային վեր լու ծու թյուն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը եզ րա հան գել է, որ ե թե տն տես վա րո ղի կող մից ի րեն հա սա նե լի ու ար դյու նա վետ ե ղա նա-
կով հար կային մարմ նին է ներ կա յաց վում հա մա պա տաս խան տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բեր ված 
ապ րանք նե րի և ստաց ված ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց մա տա կա րար նե րի դուրս գրած հար-
կային հա շիվ նե րի և ի րենց մա տա կա րա րած ապ րանք նե րի և մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե-
րի գծով դուրս գր ված (գ նորդ նե րին տր ված) հար կային հա շիվ նե րի վե րա բե րյալ, ո րոնք թույլ 
են տա լիս հար կային մարմ նին ամ բող ջա կան տի րա պե տել է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս 
գր ված հար կային հա շիվ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյա նը, ա պա ար դեն ի սկ ներ կա յաց-
ված հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վու թյունն ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ-
րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծում նա խա տես ված 
տե ղե կան քում նե րա ռե լու՝ ԱԱՀ վճա րող ան ձանց ո ւղղ ված հար կային մարմ նի պա հան ջը 
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ և 9-րդ հոդ-
ված նե րում ամ րագր ված վար չա րա րու թյան հիմ նա րար սկզ բունք նե րի լույ սի ներ քո չի կա րող 
գնա հատ վել որ պես հա մա չափ մի ջամ տու թյուն, որ պի սի հիմ քով այդ պի սի մի ջամ տու թյու նը չի 
կա րող հա մար վել ի րա վա չափ: 

Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել նշել, որ ի րա վա-
հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծում օ րենս դի րը, ել նե լով ձևա կան պա հանջ նե րը չա րա շա հե լու ար գել-
քի սկզ բուն քից, է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված հար կային հա շիվ նե րի վե րա բե րյալ 
հար կային մարմ նին տե ղե կանք ներ կա յաց նե լու պա հան ջից կա տա րել է ո րոշ բա ցա ռու թյուն-
ներ: Այդ բա ցա ռու թյուն նե րը վե րա բե րում են հետ ևյալ դեպ քե րին. 1) է լեկտ րո նային ե ղա նա-
կով դուրս գր ված հար կային հա շիվ նե րը դուրս են գր վել ին տեր նե տային կա պի մի ջո ցով, 2) 
է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված հար կային հա շիվ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու-
նը մինչև տե ղե կան քի ներ կա յաց ման ժամ կե տի ա վարտն է լեկտ րո նային ե ղա նա կով ներ կա-
յաց վել է հար կային մարմ նին, 3) է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված հար կային հա շիվ նե-
րի ստա ցու մը մինչև տե ղե կան քի ներ կա յաց ման ժամ կե տի ա վարտն է լեկտ րո նային կար գով 
հա վաս տել է ստա ցո ղը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ վե րը թվարկ ված դեպ քե րում տն տես վա րող 
սուբյեկ տը, ը ստ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար-
ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի՝ չու նի է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված 
հար կային հա շիվ նե րի վե րա բե րյալ հար կային մարմ նին տե ղե կանք ներ կա յաց նե լու պար տա-
կա նու թյուն: Այլ կերպ, ե թե առ կա է է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված հար կային հա-
շիվ նե րի վե րա բե րյալ հար կային մարմ նին տե ղե կանք ներ կա յաց նե լու պա հան ջից կա տար ված 
վե րոգ րյալ բա ցա ռու թյուն նե րից որ ևէ մե կը, ա պա տն տես վա րող սուբյեկ տը պար տա վոր չէ այդ 
հար կային հա շիվ նե րի մա սին ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե-
լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տե ղե կանք ներ-
կա յաց նել հար կային մարմ նին:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել ը նդ գծել, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում գրա վոր կամ գրա վոր հաս տատ ված վար չա կան ակ տե րը 
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պետք է հիմն ա վոր ված լի նեն. օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ վար չա կան ակ տի հիմն ա վո րում-
նե րում պետք է ան պայ ման նշ վեն հա մա պա տաս խան վար չա կան ա կտն ըն դու նե լու բո լոր 
է ա կան փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րը, այ սինքն՝ վար չա կան մար մի նը վար չա կան 
ա կտն ըն դու նե լիս պար տա վոր է վար չա կան ակ տում նշել այն բո լոր փաս տա կան հան գա-
մանք նե րը և ի րա վա կան հիմ քե րը, ո րոնք հիմք են հան դի սա ցել տվյալ վար չա կան ա կտն 
ըն դու նե լու հա մար:

 Հիմք ըն դու նե լով վար չա կան ակ տե րի հիմն ա վոր վա ծու թյան պա հան ջի վե րա բե րյալ 
նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, 
որ է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի 
գու մար նե րի ա պօ րի նի հաշ վանց ման հա մար տն տես վա րող սուբյեկ տի նկատ մամբ լրա-
ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րող վար չա կան ակ տը (մաս նա վո րա պես՝ 
ստուգ ման ակ տը) պետք է պա րու նա կի հիմն ա վո րում կա տար ված հաշ վանց ման՝ ա պօ րի նի 
լի նե լու վե րա բե րյալ: Ե թե ստուգ ման ակ տով տն տես վա րող սուբյեկ տի նկատ մամբ լրա ցու-
ցիչ հար կային պար տա վո րու թյունն ա ռա ջադր վել է այն հիմ քով, որ վեր ջինս է լեկտ րո նային 
ե ղա նա կով դուրս գր ված հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ հար կային մարմն ին չի ներ-
կա յաց րել ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տե ղե կան քը, ա պա այդ վար-
չա կան ակ տը պետք է պա րու նա կի հիմն ա վո րում, inter alia, այն մա սին, որ տն տես վա րող 
սուբյեկտն ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի ու ժով ու ներ է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս 
գր ված հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ հար կային մարմն ին տե ղե կանք ներ կա յաց նե-
լու պար տա կա նու թյուն՝ բա ցա ռե լով նշ ված հոդ վա ծով նա խա տես ված բո լոր այն դեպ քե րը, 
ե րբ տն տես վա րող սուբյեկտն ա զատ վում է այդ պար տա կա նու թյու նից: Քն նարկ վող ի րա-
վի ճա կում հար կային մար մի նը պար տա վոր է իր ստուգ ման ակ տում հիմն ա վո րել և այդ 
վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծի քն նու թյան ըն թաց-
քում ա պա ցու ցել, որ է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված հար կային հա շիվն ե րի վե-
րա բե րյալ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տե ղե կան քը հար կային մարմն ին 
չներ կա յաց նե լու պայ ման նե րում տն տես վա րող սուբյեկտն ի րա վունք չու ներ կա տա րե լու այդ 
հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րի հաշ վան ցում՝ հաշ վի առ նե լով 
վար չա րա րու թյան՝ ձևա կան պա հանջ նե րը չա րա շա հե լու ար գել քի և ա ռա վե լա գույ նի հիմն ա-
րար սկզ բունք նե րը, ի նչ պես նաև ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 
«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված բա ցա-
ռու թյուն նե րը: Վե րոգ րյալն այն է ա կան փաս տա կան և ի րա վա բա նա կան հան գա մանք նե րից 
մեկն է, ո րը հիմք է հան դի սա նում ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 
«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43.1-րդ հոդ վա ծի ե րկ րորդ պար բե րու թյան 
կի րառ մամբ տն տես վա րող սուբյեկ տի նկատ մամբ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն 
ա ռա ջադ րե լու հա մար:

 Հիմք ըն դու նե լով ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող մից 28.04.2015 թվա կա նի 
թիվ ՍԴՈ-1203 ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի ը նդ հա նուր տրա-
մա բա նու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս 
գր ված, սա կայն ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծում նա խա տես ված տե ղե կան քում չնե-
րառ ված հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րը հաշ վան ցե լու հա մար 
հար կային պա տաս խա նատ վու թյուն կա րող է ա ռա ջա նալ մի այն այն դեպ քում, ե թե այդ ի րա-
վա խախ տումն հան գեց րել է ԱԱՀ-ի գծով պար տա վո րու թյուն նե րի ոչ բա րե խիղճ կա տար-
ման, այ սինքն՝ պե տու թյա նը հասց վել է գույ քային վնաս: Ի սկ այն դեպ քում, ե րբ է լեկտ րո-
նային ե ղա նա կով դուրս գր ված հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի գու մար-
նե րի ա պօ րի նի հաշ վանց ման ար դյուն քում ԱԱՀ-ի գծով հար կային պար տա վո րու թյուն նե-
րի մա սով պե տու թյա նը գույ քային վնաս փաս տա ցի չի հասց վել, տն տես վա րող սուբյեկ տի 
նկատ մամբ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջադ րումն ի րա վա չափ չի 
կա րող հա մար վել: 

Ի վեր ջո, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել է լեկտ րո նային ե ղա նա կով 
դուրս գր ված, սա կայն ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց-
ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծում նա խա տես ված տե ղե կան քում 
չնե րառ ված հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րը հաշ վան ցե լու հա-
մար տն տես վա րող սուբյեկ տի նկատ մամբ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի 
ա ռա ջադր ման ի րա վա չա փու թյու նը քն նար կել նաև Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 
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1-ին հոդ վա ծով սահ ման ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու-
թյան լույ սի ներ քո՝ հաշ վի առ նե լով այդ ի րա վադ րույ թի վե րա բե րյալ Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
կող մից ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ե թե է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված, 
սա կայն օ րեն քով նա խա տես ված տե ղե կան քում չնե րառ ված հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ-
նաց ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րը հաշ վան ցե լու ար դյուն քում պե տու թյու նը որ ևէ գույ քային վնաս 
չի կրում, ա պա այդ ի րա վա խախտ ման հա մար տն տես վա րող սուբյեկ տի նկատ մամբ լրա ցու-
ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջադ րու մը չի հա մա պա տաս խա նում Կոն վեն ցի այի 
թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով սահ ման ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ե րաշ խա-
վոր ման վե րա բե րյալ Եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի այդ դա տո ղու թյու նը հիմն ված է այն ի րո ղու թյան վրա, որ նկա-
րագր ված ի րա վի ճա կում տն տես վա րող սուբյեկ տի նկատ մամբ ԱԱՀ-ի գծով լրա ցու ցիչ հար-
կային պար տա վո րու թյան ա ռա ջադ րու մը չի հա մա պա տաս խա նում հար կային պա տաս խա-
նատ վու թյան նպա տա կին: Հար կային պա տաս խա նատ վու թյու նը նպա տա կաուղղ ված է տն-
տես վա րող սուբյեկ տի՝ հարկ վճա րե լու պար տա կա նու թյան պատ շաճ և բա րե խիղճ կա տա-
րու մը և պե տու թյա նը հասց ված գույ քային վնա սի վե րա կանգ նումն ա պա հո վե լուն: Մինչ դեռ 
քն նարկ վող ի րա վի ճա կում տն տես վա րող սուբյեկ տը չի խախ տում հարկ վճա րե լու իր պար տա-
կա նու թյու նը և պե տու թյա նը որ ևէ գույ քային վնաս չի պատ ճա ռում: 

Ակն հայտ է, որ ե թե է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված, սա կայն օ րեն քով նա խա-
տես ված տե ղե կան քում չնե րառ ված հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի գու մար-
նե րը հաշ վան ցե լու ար դյուն քում պե տու թյու նը որ ևէ գույ քային վնաս չի կրում, ա պա այդ ի րա-
վա խախտ ման հա մար տն տես վա րող սուբյեկ տի նկատ մամբ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո-
րու թյուն նե րի ա ռա ջադ րու մը չի կա րող հե տապն դել տն տես վա րող սուբյեկ տի՝ հարկ վճա րե լու 
պար տա կա նու թյան պատ շաճ և բա րե խիղճ կա տա րու մը և պե տու թյա նը հասց ված գույ քային 
վնա սի վե րա կանգ նումն ա պա հո վե լու նպա տակ: Տվյալ դեպ քում պե տու թյան կող մից կի րառ-
վող պա տաս խա նատ վու թյան նպա տա կը է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված հար կային 
հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րը օ րեն քով նա խա տես ված տե ղե կան քում նե րա ռե լու 
պա հան ջի պահ պան ման ու այդ խախ տումն ե րի կանխ ման ա պա հո վումն է: Ի սկ տն տես վա րող 
սուբյեկ տի նկատ մամբ ԱԱՀ-ի գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյան ա ռա ջադ րու մը չի 
կա րող հա մար վել հա մա չափ մի ջոց այդ նպա տա կին հաս նե լու հա մար: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ քն նարկ վող ի րա վի ճա կում տն տես վա րող 
սուբյեկ տը կրում է ան հա մա չափ, ա վե լորդ և չա փա զանց մեծ ծան րու թյուն, քա նի որ ԱԱՀ-ի 
գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյան ա ռա ջադ րու մը տվյալ դեպ քում չի կա րող հա-
մար ժեք լի նել ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե-
քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծում նա խա տես ված տե ղե կան քը ներ կա յաց նե-
լու պար տա կա նու թյան պատ շաճ կա տա րումն ա պա հո վե լու նպա տա կին: Ե թե է լեկտ րո նային 
ե ղա նա կով դուրս գր ված, սա կայն օ րեն քով նա խա տես ված տե ղե կան քում չնե րառ ված հար-
կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րը հաշ վան ցե լու ար դյուն քում պե տու-
թյու նը որ ևէ գույ քային վնաս չի կրում, ա պա այդ ի րա վա խախտ ման հա մար տն տես վա րող 
սուբյեկ տի նկատ մամբ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջադ րու մը ան հա-
մա չափ բեռ է սահ մա նում հարկ վճա րո ղի նկատ մամբ և ան հա մա չափ կեր պով է մի ջամ տում 
նրա ֆի նան սա կան վի ճա կին: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա-
կա ցու թյան, որ ե թե է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված, սա կայն օ րեն քով նա խա տես ված 
տե ղե կան քում չնե րառ ված հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րը հաշ-
վան ցե լու ար դյուն քում պե տու թյու նը որ ևէ գույ քային վնաս չի կրում, ա պա այդ ի րա վա խախտ-
ման հա մար տն տես վա րող սուբյեկ տի նկատ մամբ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն-
նե րի ա ռա ջադ րու մը խախ տում է տն տես վա րող սուբյեկ տի՝ Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու-
թյան 1-ին հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը:

 Սույն ո րոշ ման վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ս. Ան տո նյա նը, 
Ա. Բար սե ղյա նը, Տ. Պետ րո սյա նը և Էդ. Սեդ րա կյա նը ներ կա յաց րել են հա տուկ կար ծիք, 
ո րում, մաս նա վո րա պես, ար տա հայտ վել են հետ ևյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մե րը.

Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի վճար ման, հաշ վանց ման, հաշ վետ վու թյուն նե րի ներ կա-
յաց ման ժամկ ետ նե րը, կարգն ու պայ ման նե րը սահ ման վում են «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քով և դրան հա մա պա տաս խան ըն դուն ված նոր մա տիվ ի րա վա կան այլ ակ-
տե րով: Հետ ևա բար` հարկ վճա րող սուբյեկ տի մոտ այս հար կա տե սա կով առ կա պար տա վո-
րու թյուն նե րը կա րող են բո վան դա կային ա ռու մով պատ շաճ կա տար ված հա մար վել, ե թե հարկ 
վճա րո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նում են օ րեն քի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի 
պա հանջ նե րին: Մի այն այս դեպ քում կա րե լի է ա սել, որ պար տա վո րու թյու նը բո վան դա կային 
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ա ռու մով կա տար ված է ։
 Հա տուկ կար ծի քի հե ղի նակ նե րը նշել են, որ օ րեն քի պա հանջ նե րին ո ւղ ղա կի ո րեն հա-

կա սող գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման փաստն ար ձա նագ րե լը չի կա րող ո րակ վել ձևա կան 
պա հան ջի չա րա շա հում։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի թիվ ՍԴՈ-
1230 ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րին կա տար ված հղ ման կա-
պակ ցու թյամբ հա տուկ կար ծի քի հե ղի նակ նե րը նշել են, որ այդ դիր քո րո շումն ե րը չեն կա-
րող կի րա ռե լի լի նել ա նուղ ղա կի հար կա տե սակ հա մար վող ա վե լաց ված ար ժե քի հար կին 
ա ռնչ վող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ, քա նի որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա-
րա նի կող մից ի րա վա կան գնա հա տա կան ներ են տր վել ո ւղ ղա կի հար կա տե սակ հա մար վող 
շա հու թա հար կի հետ կապ ված հար ցին` « հար կային վնա սին»: Մինչ դեռ ա նուղ ղա կի հար-
կա տե սակ հա մար վող ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի դեպ քում «վն աս» ի րա վա կան եզ րույ թը 
բա ցար ձա կա պես կի րա ռե լի չէ, քա նի որ այս դեպ քում հարկ վճա րո ղի կող մից կա տար վող 
գոր ծո ղու թյու նե րը ա ռնչ վում են ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի ա ռանձ նաց մա նը, վճար մա նը 
և հաշ վանց նե րին: Ը ստ հա տուկ կար ծի քի հե ղի նակ նե րի՝ տե ղին չէ նաև սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյանն ո ւղղ ված Կոն վեն ցի այի և դրա հետ կապ ված Եվ րո պա կան 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի վկա յա կո չու մը, քա նի որ Սահ մա նադ րու թյամբ և դրան հա-
մա պա տաս խան օ րեն քով հար կե րի, տուր քե րի և այլ պար տա դիր վճար նե րի կա տա րու մը չի 
կա րող դիտ վել որ պես ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի խախ տում կամ սահ մա նա փա-
կում։

 Հա տուկ կար ծի քի հե ղի նակ նե րը նշել են նաև, որ ի նչ վե րա բե րում է «Ա վե լաց ված ար-
ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի պա հանջ նե րի խախտ ման հա մար հար կային օ րենսդ րու-
թյան խախտ ման հետ ևանք նե րին օ րեն քով նա խա տես ված չա փով նշա նակ ված վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան հա մա չա փու թյան հար ցին, ա պա նման հար ցադր ման ի րա վա չա-
փու թյու նը դուրս է վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի և հիմն ա վո րումն ե րի քն նարկ ման տի րույ թից` 
այն ա ռու մով, որ բո ղոք բե րած ան ձը վի ճար կել է ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սով ստուգ-
ման ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տը ու ժի մեջ թող նե լու մա սին 
վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ ման հիմն ա վո րումն ե րը և այս դեպ քում հա կա սահ-
մա նադ րա կան չճա նաչ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կի րա ռու մը բա ցա ռող հան գա-
մանք ներ առ կա չեն։

 ՄԱՔ ՍԱՅԻՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ

01.08.2019թ.
37. Աբ դուլ մա ջիդ Աբ դու լա զիզ Ֆա վազ Ալ հո կաի րին ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու-

թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/3530/05/14

Խն դիր. Ա րդյո՞ք ի րա վա չափ է փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան տնօ րե նին վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ-
ված ապ րանք նե րի մաք սային հայ տա րա րագ րե րում այդ ապ րանք նե րի ի րաց ման հա մար 
ան հրա ժեշտ պայ ման հան դի սա ցող ռո յալ թի նե րի դի մաց վճար ման են թա կա գու մար նե րի 
վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ չներ կա յաց նե լու հա մար, ե թե այդ ռո յալ թի նե րի գու մա րի մե-
ծու թյու նը հայտ նի չէր ներ մուծ ված ապ րանք նե րի մաք սային ձևա կեր պումն ե րի ի րա կա նաց-
ման ժա մա նակ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր-
ծող խմ բագ րու թյամբ ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի մի շարք ի րա վադ րույթ նե րի հա մա կար-
գային վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ ապ րանք նե րը մաք սային ըն թա ցա կար գով ձևա կեր-
պե լու հա մար հայ տա րա րա տուն պար տա վոր է ներ կա յաց նել այդ ապ րանք նե րի մաք սային 
հայ տա րա րա գիր, ո րը պա րու նա կում է ապ րանք նե րի ու ը նտր ված մաք սային ըն թա ցա կար-
գի վե րա բե րյալ տվյալ ներ և այլ տվյալ ներ, ո րոնք ան հրա ժեշտ են ապ րանք նե րի բաց թող-
ման հա մար: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ապ րանք նե րի և տրանս պոր տային մի ջոց նե րի հայ-
տա րա րագր ման պար տա կա նու թյան նա խա տե սումն ի նք նան պա տակ չէ: Մաք սային սահ-
մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րի և տրանս պոր տային մի ջոց նե րի հայ տա րա րագ րու մը, 
ը ստ է ու թյան, մաք սային մար մին նե րին ո րո շա կի տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լու օ րենսդ-
րո րեն սահ ման ված ե ղա նակ է: Նման ի րա վա կար գա վոր ման նպա տա կը հար կեր, տուր քեր 
վճա րե լու, պար տա դիր այլ վճա րումն եր կա տա րե լու ան ձի սահ մա նադ րաի րա վա կան պար-

էջ
518-527



LXIIIԻրավական դիրքորոշումներ

ա ռու մով կա տար ված է ։
 Հա տուկ կար ծի քի հե ղի նակ նե րը նշել են, որ օ րեն քի պա հանջ նե րին ո ւղ ղա կի ո րեն հա-

կա սող գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման փաստն ար ձա նագ րե լը չի կա րող ո րակ վել ձևա կան 
պա հան ջի չա րա շա հում։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի թիվ ՍԴՈ-
1230 ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րին կա տար ված հղ ման կա-
պակ ցու թյամբ հա տուկ կար ծի քի հե ղի նակ նե րը նշել են, որ այդ դիր քո րո շումն ե րը չեն կա-
րող կի րա ռե լի լի նել ա նուղ ղա կի հար կա տե սակ հա մար վող ա վե լաց ված ար ժե քի հար կին 
ա ռնչ վող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ, քա նի որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա-
րա նի կող մից ի րա վա կան գնա հա տա կան ներ են տր վել ո ւղ ղա կի հար կա տե սակ հա մար վող 
շա հու թա հար կի հետ կապ ված հար ցին` « հար կային վնա սին»: Մինչ դեռ ա նուղ ղա կի հար-
կա տե սակ հա մար վող ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի դեպ քում «վն աս» ի րա վա կան եզ րույ թը 
բա ցար ձա կա պես կի րա ռե լի չէ, քա նի որ այս դեպ քում հարկ վճա րո ղի կող մից կա տար վող 
գոր ծո ղու թյու նե րը ա ռնչ վում են ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի ա ռանձ նաց մա նը, վճար մա նը 
և հաշ վանց նե րին: Ը ստ հա տուկ կար ծի քի հե ղի նակ նե րի՝ տե ղին չէ նաև սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյանն ո ւղղ ված Կոն վեն ցի այի և դրա հետ կապ ված Եվ րո պա կան 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի վկա յա կո չու մը, քա նի որ Սահ մա նադ րու թյամբ և դրան հա-
մա պա տաս խան օ րեն քով հար կե րի, տուր քե րի և այլ պար տա դիր վճար նե րի կա տա րու մը չի 
կա րող դիտ վել որ պես ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի խախ տում կամ սահ մա նա փա-
կում։

 Հա տուկ կար ծի քի հե ղի նակ նե րը նշել են նաև, որ ի նչ վե րա բե րում է «Ա վե լաց ված ար-
ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի պա հանջ նե րի խախտ ման հա մար հար կային օ րենսդ րու-
թյան խախտ ման հետ ևանք նե րին օ րեն քով նա խա տես ված չա փով նշա նակ ված վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան հա մա չա փու թյան հար ցին, ա պա նման հար ցադր ման ի րա վա չա-
փու թյու նը դուրս է վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի և հիմն ա վո րումն ե րի քն նարկ ման տի րույ թից` 
այն ա ռու մով, որ բո ղոք բե րած ան ձը վի ճար կել է ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սով ստուգ-
ման ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տը ու ժի մեջ թող նե լու մա սին 
վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ ման հիմն ա վո րումն ե րը և այս դեպ քում հա կա սահ-
մա նադ րա կան չճա նաչ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կի րա ռու մը բա ցա ռող հան գա-
մանք ներ առ կա չեն։

 ՄԱՔ ՍԱՅԻՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ

01.08.2019թ.
37. Աբ դուլ մա ջիդ Աբ դու լա զիզ Ֆա վազ Ալ հո կաի րին ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու-

թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/3530/05/14

Խն դիր. Ա րդյո՞ք ի րա վա չափ է փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան տնօ րե նին վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ-
ված ապ րանք նե րի մաք սային հայ տա րա րագ րե րում այդ ապ րանք նե րի ի րաց ման հա մար 
ան հրա ժեշտ պայ ման հան դի սա ցող ռո յալ թի նե րի դի մաց վճար ման են թա կա գու մար նե րի 
վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ չներ կա յաց նե լու հա մար, ե թե այդ ռո յալ թի նե րի գու մա րի մե-
ծու թյու նը հայտ նի չէր ներ մուծ ված ապ րանք նե րի մաք սային ձևա կեր պումն ե րի ի րա կա նաց-
ման ժա մա նակ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր-
ծող խմ բագ րու թյամբ ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի մի շարք ի րա վադ րույթ նե րի հա մա կար-
գային վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ ապ րանք նե րը մաք սային ըն թա ցա կար գով ձևա կեր-
պե լու հա մար հայ տա րա րա տուն պար տա վոր է ներ կա յաց նել այդ ապ րանք նե րի մաք սային 
հայ տա րա րա գիր, ո րը պա րու նա կում է ապ րանք նե րի ու ը նտր ված մաք սային ըն թա ցա կար-
գի վե րա բե րյալ տվյալ ներ և այլ տվյալ ներ, ո րոնք ան հրա ժեշտ են ապ րանք նե րի բաց թող-
ման հա մար: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ապ րանք նե րի և տրանս պոր տային մի ջոց նե րի հայ-
տա րա րագր ման պար տա կա նու թյան նա խա տե սումն ի նք նան պա տակ չէ: Մաք սային սահ-
մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րի և տրանս պոր տային մի ջոց նե րի հայ տա րա րագ րու մը, 
ը ստ է ու թյան, մաք սային մար մին նե րին ո րո շա կի տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լու օ րենսդ-
րո րեն սահ ման ված ե ղա նակ է: Նման ի րա վա կար գա վոր ման նպա տա կը հար կեր, տուր քեր 
վճա րե լու, պար տա դիր այլ վճա րումն եր կա տա րե լու ան ձի սահ մա նադ րաի րա վա կան պար-
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տա կա նու թյան պատ շաճ կա տար ման հա մար ան հրա ժեշտ ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րի ա պա-
հո վումն է, քա նի որ մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րը և տրանս պոր տային 
մի ջոց նե րը հայ տա րա րագ րե լու մի ջո ցով լուծ վում է տվյալ ապ րան քի կամ տրանս պոր տային 
մի ջո ցի ներ մուծ ման կամ ար տա հան ման հա մար գանձ վող մաք սա տուր քի վճար ման հար ցը, 
ի նչ պես նաև պարզ վում է գանձ ման են թա կա մաք սա տուր քի չա փը (տե՛ս, նաև ՀՀ կա ռա վա րու
թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեն ը նդ դեմ Վա հե Հա րու թյու նյա նի և Վա հե 
Հա րու թյու նյանն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի 
թիվ ՎԴ/5170/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2014 թվա կա նի ո րո շու
մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ-
րան քի մաք սային ար ժե քի բաղ կա ցու ցիչ տար րե րից է նաև այդ ապ րան քի վա ճառ քի ան հրա-
ժեշտ պայ ման հան դի սա ցող ռո յալ թի նե րի դի մաց մա տա կա րա րին ո ւղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի 
վճար ված կամ վճար ման են թա կա վճար նե րը: Ապ րանք նե րը և տրանս պոր տային մի ջոց նե րը 
վե րա դաս մաք սային մարմն ի սահ մա նած կար գով հայ տա րա րագր ման ժա մա նակ հայ տա րա-
րագր ման է են թա կա մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րի մաք սային ար ժե քը, 
ո րի մեջ նե րառ ված է ռո յալ թի նե րի դի մաց վճար ված կամ վճար ման են թա կա վճա րը: Այ սինքն՝ 
մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րի և տրանս պոր տային մի ջոց նե րի վե րա բե-
րյալ ներ կա յաց վող հայ տա րա րագ րում պետք է նշ վի նաև ապ րանք նե րի վա ճառ քի ան հրա-
ժեշտ պայ ման հան դի սա ցող ռո յալ թի նե րի դի մաց վճար ված կամ վճար ման են թա կա վճար-
նե րի մա սին: 

Օ րենս դի րը նա խա տե սել է մաք սային հայ տա րա րագ րե րի ներ կա յաց ման ար դյուն քում 
վրա հաս նող հետ ևանք նե րի կար գա վոր ման մի քա նի ե ղա նակ: Այս պես՝ մաք սային հս կո ղու-
թյուն ի րա կա նաց նե լու ժա մա նակ մաք սային մարմն ին ներ կա յաց ման են թա կա է մաք սային 
հայ տա րա րա գի րը, ո րում նե րառ ման են են թա կա ռո յալ թի նե րի դի մաց վճար ված կամ վճար-
ման են թա կա վճար նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ: Այ նու հետև, ներ կա յաց ված հայ տա-
րա րագ րում ան ճշ տու թյան կամ սխա լի առ կա յու թյան դեպ քում մաք սային մարմն ի ըն դու նած 
մաք սային հայ տա րա րա գի րը կա րող է փո փոխ վել: Նշ վա ծից հետ ևում է, որ ներ կա յաց ված 
հայ տա րա րագ րում սխա լի կամ ան ճշ տու թյան հայտ նա բեր ման պա րա գա յում օ րենս դի րը նշ-
ված թե րու թյուն ներն ո ւղ ղե լու հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել: Փաս տո րեն, ի րա վա հա րա բե րու-
թյան ծագ ման պա հին գոր ծող մաք սային օ րենսդ րու թյամբ հայ տա րա րա տո ւին հնա րա վո րու-
թյուն է ըն ձեռ վել մաք սային մարմն ին նա խօ րոք հայտ նել վճար ման են թա կա ռո յալ թի ի դի մաց 
վճա րումն ե րի մա սին, ի նչ պես նաև հե տա գա յում դի մել մաք սային մարմն ին և մաք սային մարմ-
նի կող մից ըն դուն ված հայ տա րա րագ րե րում կա տա րել հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն ներ՝ 
ներ կա յաց նե լով մաք սային ար ժեք նե րի վե րա բե րյալ ճշգրտ ված տե ղե կու թյուն ներ։ 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րի մաք սային ար ժե քը (տ վյալ 
ապ րան քը ձեռք բե րե լու և մինչև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ ման հասց նե լու հա մար 
վճար ված կամ վճար ման են թա կա գու մա րը) են թա կա է հայ տա րա րագր ման։ Այն դեպ քե րում, 
ե րբ տվյալ ապ րան քի ա ռու վա ճառ քի գնից զատ ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով ռո յալ թի վճա-
րե լու պայ ման է նա խա տես ված, ռո յալ թին ևս կազ մում է մաք սային ար ժե քի բաղ կա ցու ցիչ մաս 
և են թա կա է հայ տա րա րագր ման։ Բա ցի այդ, օ րենսդ րո րեն ամ րագր ված է, որ մաք սային ար-
ժե քի մաս է կազ մում նաև հե տա գա յում վճար ման են թա կա ռո յալ թի ի գու մա րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ քն նարկ վող մաք սային կա նոն նե րի խախտ-
ման հա մար օ րենս դի րը ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծով նա խա տե սել է վար չա-
կան պա տաս խա նատ վու թյուն: Այ սինքն՝ հայ տա րա րա տուն կա րող է են թարկ վել պա տաս խա-
նատ վու թյան, ե թե տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րը և տրանս պոր տային մի ջոց նե րը չի հայ տա-
րա րագ րել կամ ոչ իր ան վամբ է հայ տա րա րագ րել կամ հայ տա րա րագր ման ժա մա նակ նշել է 
ոչ ճշգ րիտ տե ղե կու թյուն ներ։ Նշ ված վար չա կան ի րա վա խախ տումն ո ւղղ ված է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րի մաք սային հս կո ղու-
թյան սահ ման ված կար գի դեմ և դրս ևոր վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սային 
սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րը և տրանս պոր տային մի ջոց նե րը չհայ տա րա րագ րե լու 
կամ ոչ ի րենց ան վան մամբ հայ տա րա րագ րե լու կամ հայ տա րա րագր ման ժա մա նակ ոչ ճշգ րիտ 
տե ղե կու թյուն ներ նշե լու ե ղա նա կով: Թվարկ ված ա րարք նե րի կա տար ման հա մար օ րենս դի-
րը որ պես վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց է սահ մա նել տու գան քը՝ պա կաս հաշ-
վարկ ված կամ չհաշ վարկ ված մաք սային վճար նե րի հի սուն տո կո սի չա փով: Ը նդ ո րում, այս 
պա տաս խա նատ վու թյան մի ջո ցը վրա է հաս նում այն դեպ քում, ե րբ մաք սային մարմն ին ոչ 
ճշգ րիտ տե ղե կու թյուն ներ կա յաց նե լու ար դյուն քում ա ռա ջա նում է մաք սային վճար նե րի պա-
կաս հաշ վար կում կամ չհաշ վար կում։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան կող մից 
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րի մաք-
սային ար ժե քը հայ տա րա րագ րե լիս ռո յալ թին՝ որ պես մաք սային ար ժե քի բաղ կա ցու ցիչ մաս, 
օ րեն քով սահ ման ված կա գով ևս են թա կա էր հայ տա րա րագր ման։ Այ սինքն՝ նույ նիսկ ե թե 
փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյու նը հայ տա րա րա գիր ներ կա յաց նե լու պա հի դրու թյամբ 
քա ջա տե ղյակ չի ե ղել գո յա ցած ռո յալ թի նե րի հս տակ չա փի մա սին, այ նո ւա մե նայ նիվ պար-
տա վոր էր ներ կա յաց վող հայ տա րա րագ րում տե ղե կաց նել դրանց առ կա յու թյան մա սին։ 

Ա վե լին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը տվյալ դեպ քում հաշ վի է ա ռել նաև այն հան գա ման քը, 
որ դուրս գր ված ռո յալ թի նե րի վճար ման հա շիվն ե րի դուրս գր ման ժա մա նակ փակ բաժ-
նե տի րա կան ըն կե րու թյունն ու ներ հնա րա վո րու թյուն դի մե լու մաք սային մարմն ին և մաք-
սային մարմն ի կող մից ըն դուն ված հայ տա րա րագ րե րում կա տա րե լու հա մա պա տաս խան 
փո փո խու թյուն ներ՝ ներ կա յաց նե լով մաք սային ար ժեք նե րի վե րա բե րյալ ճշգրտ ված տե ղե-
կու թյուն ներ, ո րոնց մեջ կնե րառ վե ին նաև ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու-
թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 83-րդ հոդ վա ծի «ե» կե տով նա խա տես ված 
վճար նե րը։ Մինչ դեռ տվյալ դեպ քում փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյու նը ոչ մի այն չի կա-
տա րել օ րեն քով սահ ման ված իր պար տա կա նու թյու նը, այլ նաև չի օ գտ վել վճար ման են-
թա կա ռո յալ թի նե րի առ կա յու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րը նա խա պես հայտ նե լու, 
հայ տա րա րագ րում տեղ գտած ան ճշ տու թյուն նե րը և սխալ ներն ո ւղ ղե լու օ րենսդ րու թյամբ 
թույ լատ րե լի հա մար վող ե ղա նակ նե րից: Այդ պա րա գա յում ի րա վա չա փո րեն վրա է հա սել 
ներ մուծ ված ապ րանք նե րի մաք սային ար ժե քի վե րա բե րյալ մաք սային մարմն ին ոչ ճշգ րիտ 
տե ղե կու թյուն ներ կա յաց նե լու ար դյուն քում ա ռա ջա ցած մաք սային վճար նե րի պա կաս հաշ-
վարկ ման հա մար ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հա մա պա տաս-
խան պա տաս խա նատ վու թյան մի ջո ցի կի րա ռու մը:

25.12.2019թ. 
38. « ՊԱ ՊԻ  ԲԱԼ» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա  թյանն ա ռըն թեր պե-

տա կան ե կա  նե րի կո մի տե ի, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/4724/05/17

Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է «Կր թա կան, գի տա կան և մշա կու-
թային բնույ թի նյու թե րի ներ մուծ ման մա սին» 22.11.1950 թվա կա նի Նյու-Յոր քյան հա մա ձայ-
նագ րի ար ձա նագ րու թյան «Ը» հա վել վա ծի ա ռար կա ապ րանք նե րը Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյուն ներ մու ծե լուց հե տո դրանց նկատ մամբ մաք սա տուր քե րի, հար կե րի վճար ման 
հա մար սահ ման ված ար տո նու թյուն ներ կի րա ռե լու պար տա դիր պայ ման նե րին։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը վե րը նշ ված մի ջազ գային պայ մա նագ րով 23.02.2011 թվա-
կա նից պար տա վո րու թյուն է ստանձ նել մաք սային  տուրք և ներ մուծ ման հետ կապ ված այլ 
վճար ներ չկի րա ռե լու Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ վող ստորև նշ ված հետ ևյալ 
ապ րանք նե րի հա մար՝ ցե լյու լո զային զանգ ված, թա փոն նե րի վե րամ շա կու մից ստաց ված 
թուղթ, թեր թային և այլ թուղթ` տպագ րու թյան հա մար, տպագ րա կան ներ կեր, սո սինձ և 
այլն, ի նչ պես նաև ցե լյու լո զային զանգ վա ծի և թղ թի մշակ ման հա մար նա խա տես ված մե քե-
նա ներ, ի նչ պես նաև տպագ րա կան և կազ մա րա րա կան մե քե նա ներ` պայ մա նով, որ ներ մու-
ծող ե րկ րում տվյալ պա հին հա մար ժեք տեխ նի կա կան ո րա կի մե քե նա ներ չեն ար տադր վում, 
հետ ևյալ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում` 1) ե թե դրանք օգ տա գործ-
վում են գր քե րի, հրա տա րա կու թյուն նե րի և փաս տաթղ թե րի ար տադ րու թյան հա մար, 2) 1-ին 
կե տում նշ ված ապ րանք նե րը հան դի սա նում են այլ Պայ մա նա վոր վող պե տու թյան ար տադ-
րանք:

ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը, հիմք ըն դու նե լով վե րը նշ ված մի ջազ գային պայ մա նա գի րը, 
05.02.2015 թվա կա նին ըն դու նել է «Ա ռանց ներ մուծ ման մաք սա տուր քի վճար ման «Կր թա-
կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թե րի ներ մուծ ման մա սին» 1950 թվա կա նի 
նոյեմ բե րի 22-ի հա մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա-
րածք կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի ապ րանք նե րի ներ մու ծու մը կա նո նա-
կար գե լու մա սին» թիվ 112-Ն ո րո շու մը, ո րի 2-րդ կե տով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
լի ա զոր պե տա կան կա ռա վար ման մարմ նին վե րա պահ վել է վե րը նշ ված ապ րանք նե րի ներ-
մուծ ման նպա տա կային նշա նա կու թյան վե րա բե րյալ եզ րա կա ցու թյուն տրա մադ րե լու ի րա-
վունք` նույն ո րոշ ման 3-րդ կե տով այդ եզ րա կա ցու թյու նը հա մա րե լով ներ մուծ ման մաք սա-
տուր քից ա զատ վե լու հիմք:

 Նախ կի նում գոր ծող Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան 
դրույթ նե րի մեկ նա բա նու թյու նից բխում է, որ մաք սային մար մինն ի րա կա նաց նում է մաք-
սային ստու գում` նպա տակ ու նե նա լով ստու գե լու նաև հայ տա րա րա տու նե րի կող մից Մաք-
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րի մաք-
սային ար ժե քը հայ տա րա րագ րե լիս ռո յալ թին՝ որ պես մաք սային ար ժե քի բաղ կա ցու ցիչ մաս, 
օ րեն քով սահ ման ված կա գով ևս են թա կա էր հայ տա րա րագր ման։ Այ սինքն՝ նույ նիսկ ե թե 
փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյու նը հայ տա րա րա գիր ներ կա յաց նե լու պա հի դրու թյամբ 
քա ջա տե ղյակ չի ե ղել գո յա ցած ռո յալ թի նե րի հս տակ չա փի մա սին, այ նո ւա մե նայ նիվ պար-
տա վոր էր ներ կա յաց վող հայ տա րա րագ րում տե ղե կաց նել դրանց առ կա յու թյան մա սին։ 

Ա վե լին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը տվյալ դեպ քում հաշ վի է ա ռել նաև այն հան գա ման քը, 
որ դուրս գր ված ռո յալ թի նե րի վճար ման հա շիվն ե րի դուրս գր ման ժա մա նակ փակ բաժ-
նե տի րա կան ըն կե րու թյունն ու ներ հնա րա վո րու թյուն դի մե լու մաք սային մարմն ին և մաք-
սային մարմն ի կող մից ըն դուն ված հայ տա րա րագ րե րում կա տա րե լու հա մա պա տաս խան 
փո փո խու թյուն ներ՝ ներ կա յաց նե լով մաք սային ար ժեք նե րի վե րա բե րյալ ճշգրտ ված տե ղե-
կու թյուն ներ, ո րոնց մեջ կնե րառ վե ին նաև ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու-
թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 83-րդ հոդ վա ծի «ե» կե տով նա խա տես ված 
վճար նե րը։ Մինչ դեռ տվյալ դեպ քում փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյու նը ոչ մի այն չի կա-
տա րել օ րեն քով սահ ման ված իր պար տա կա նու թյու նը, այլ նաև չի օ գտ վել վճար ման են-
թա կա ռո յալ թի նե րի առ կա յու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րը նա խա պես հայտ նե լու, 
հայ տա րա րագ րում տեղ գտած ան ճշ տու թյուն նե րը և սխալ ներն ո ւղ ղե լու օ րենսդ րու թյամբ 
թույ լատ րե լի հա մար վող ե ղա նակ նե րից: Այդ պա րա գա յում ի րա վա չա փո րեն վրա է հա սել 
ներ մուծ ված ապ րանք նե րի մաք սային ար ժե քի վե րա բե րյալ մաք սային մարմն ին ոչ ճշգ րիտ 
տե ղե կու թյուն ներ կա յաց նե լու ար դյուն քում ա ռա ջա ցած մաք սային վճար նե րի պա կաս հաշ-
վարկ ման հա մար ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հա մա պա տաս-
խան պա տաս խա նատ վու թյան մի ջո ցի կի րա ռու մը:

25.12.2019թ. 
38. « ՊԱ ՊԻ ՐՈՒՍ ԳԼՈ ԲԱԼ» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե-

տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/4724/05/17

Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է «Կր թա կան, գի տա կան և մշա կու-
թային բնույ թի նյու թե րի ներ մուծ ման մա սին» 22.11.1950 թվա կա նի Նյու-Յոր քյան հա մա ձայ-
նագ րի ար ձա նագ րու թյան «Ը» հա վել վա ծի ա ռար կա ապ րանք նե րը Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյուն ներ մու ծե լուց հե տո դրանց նկատ մամբ մաք սա տուր քե րի, հար կե րի վճար ման 
հա մար սահ ման ված ար տո նու թյուն ներ կի րա ռե լու պար տա դիր պայ ման նե րին։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը վե րը նշ ված մի ջազ գային պայ մա նագ րով 23.02.2011 թվա-
կա նից պար տա վո րու թյուն է ստանձ նել մաք սային  տուրք և ներ մուծ ման հետ կապ ված այլ 
վճար ներ չկի րա ռե լու Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ վող ստորև նշ ված հետ ևյալ 
ապ րանք նե րի հա մար՝ ցե լյու լո զային զանգ ված, թա փոն նե րի վե րամ շա կու մից ստաց ված 
թուղթ, թեր թային և այլ թուղթ` տպագ րու թյան հա մար, տպագ րա կան ներ կեր, սո սինձ և 
այլն, ի նչ պես նաև ցե լյու լո զային զանգ վա ծի և թղ թի մշակ ման հա մար նա խա տես ված մե քե-
նա ներ, ի նչ պես նաև տպագ րա կան և կազ մա րա րա կան մե քե նա ներ` պայ մա նով, որ ներ մու-
ծող ե րկ րում տվյալ պա հին հա մար ժեք տեխ նի կա կան ո րա կի մե քե նա ներ չեն ար տադր վում, 
հետ ևյալ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում` 1) ե թե դրանք օգ տա գործ-
վում են գր քե րի, հրա տա րա կու թյուն նե րի և փաս տաթղ թե րի ար տադ րու թյան հա մար, 2) 1-ին 
կե տում նշ ված ապ րանք նե րը հան դի սա նում են այլ Պայ մա նա վոր վող պե տու թյան ար տադ-
րանք:

ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը, հիմք ըն դու նե լով վե րը նշ ված մի ջազ գային պայ մա նա գի րը, 
05.02.2015 թվա կա նին ըն դու նել է «Ա ռանց ներ մուծ ման մաք սա տուր քի վճար ման «Կր թա-
կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թե րի ներ մուծ ման մա սին» 1950 թվա կա նի 
նոյեմ բե րի 22-ի հա մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա-
րածք կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի ապ րանք նե րի ներ մու ծու մը կա նո նա-
կար գե լու մա սին» թիվ 112-Ն ո րո շու մը, ո րի 2-րդ կե տով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
լի ա զոր պե տա կան կա ռա վար ման մարմ նին վե րա պահ վել է վե րը նշ ված ապ րանք նե րի ներ-
մուծ ման նպա տա կային նշա նա կու թյան վե րա բե րյալ եզ րա կա ցու թյուն տրա մադ րե լու ի րա-
վունք` նույն ո րոշ ման 3-րդ կե տով այդ եզ րա կա ցու թյու նը հա մա րե լով ներ մուծ ման մաք սա-
տուր քից ա զատ վե լու հիմք:

 Նախ կի նում գոր ծող Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան 
դրույթ նե րի մեկ նա բա նու թյու նից բխում է, որ մաք սային մար մինն ի րա կա նաց նում է մաք-
սային ստու գում` նպա տակ ու նե նա լով ստու գե լու նաև հայ տա րա րա տու նե րի կող մից Մաք-
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սային մի ու թյան մաք սային օ րենսդ րու թյամբ և Մաք սային մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն նե րի 
օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված պա հանջ նե րի կա տա րու մը: Ը նդ ո րում, ե թե Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյուն « ներ քին սպառ ման հա մար բաց թո ղում» մաք սային ըն թա ցա կար գով ներ մուծ-
վել են պայ մա նա կա նո րեն բաց թողն ված ապ րանք ներ, ո րոնց դեպ քում վե րը նշ ված մի ջազ-
գային պայ մա նագ րի ու ժով տրա մադր վում են մաք սա տուր քե րի, հար կե րի վճար ման հա մար 
սահ ման ված ար տո նու թյուն ներ` զու գակց ված այդ ապ րանք նե րի օգ տա գործ ման և (կամ) տնօ-
րին ման հետ կապ ված սահ մա նա փա կում նե րով, այ սինքն` այդ ապ րանք նե րը կա րող են օգ-
տա գործ վել բա ցա ռա պես ար տո նու թյուն նե րի տրա մադր ման պայ ման նե րին հա մա պա տաս-
խա նող նպա տակ նե րով, ա պա մաք սային մար մի նը ստու գում է դրանց օգ տա գործ ման և տնօ-
րին ման հետ կապ ված սահ մա նա փա կում նե րի պահ պա նու մը հայ տա րա րա տու նե րի կող մից, 
քա նի որ այդ ապ րանք նե րը հա մար վում են մաք սային հս կո ղու թյան տակ գտն վող:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմն ա վոր չի հա մա րել վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ ար տո նու թյան կի րառ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը կախ-
ված է ներ մուծ ված նյու թե րի (ապ րանք նե րի) բնույ թից և (կամ) նպա տա կային նշա նա կու թյու-
նից, այլ ոչ թե ներ մու ծո ղի կող մից դրանց օգ տա գործ ման նպա տա կից։

 Սույն ո րոշ ման վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր Ե. Խունդ կա րյա նը, 
ի նչ պես նաև Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռ. Հա կո բյա նը, Ն. Տա վա րա ցյա նը և 
Ս. Մի քայե լյա նը ներ կա յաց րել են հա տուկ կար ծիք ներ։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր Ե. Խունդ կա րյա նի կող մից ներ կա յաց ված հա-
տուկ կար ծի քում, մաս նա վո րա պես, նշ վել է, որ հա մա ձայ նագ րի ան դամ պե տու թյունն ու նի 
Հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված չա փա նիշ նե րին բա վա րա րող՝ կր թա կան, գի տա կան և մշա կու-
թային բնույ թի նյու թե րի (ապ րանք նե րի) ներ մու ծու մը մաք սա տուր քից կամ ներ մուծ ման հետ 
կապ ված այլ վճար նե րից ա զա տե լու պո զի տիվ պար տա վո րու թյուն՝ այն պայ մա նով, որ այդ 
նյու թե րը պետք է վեր ջի վեր ջո օգ տա գործ վեն տպագ րա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ: Այդ պար-
տա վո րու թյու նը բխում է Հա մա ձայ նագ րով մատ նանշ ված հայե ցա կար գից առ այն, որ Հա մա-
ձայ նա գիրն ար դյու նա վետ մի ջոց է գա ղա փար նե րի և գի տե լիք նե րի փո խա նա կու մը խո չըն դո-
տող մաք սային ար գելք նե րի նվա զեց ման և տն տե սա կան բնույ թի այլ սահ մա նա փա կումն ե րի 
կր ճատ ման հա մար: 

Հա տուկ կար ծի քի հե ղի նա կը նշել է, որ կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի 
ապ րանք նե րի ներ մուծ ման հա մար Հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված մաք սային ար տո նու-
թյուն նե րի կի րա ռու մը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, թե ներկր վող ապ րան քը վեր-
ջի վեր ջո որ ևէ սուբյեկ տի (կամ ներ մու ծո ղի, կամ այլ տն տես վա րող սուբյեկտ նե րի կող մից) 
կող մից օգ տա գործ վել է իր նպա տա կային նշա նա կու թյամբ, թե՝ ոչ: 

Ել նե լով Հա մա ձայ նագ րով հե տապնդ վող նպա տա կից՝ հա տուկ կար ծի քի հե ղի նա կը 
հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի ապ րանք-
նե րի ներ մուծ ման հա մար Հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված մաք սային ար տո նու թյուն նե րը 
կի րա ռե լի են հետ ևյալ դեպ քե րում. 1)  ներկր ված ապ րանքն օգ տա գործ վել է ան մի ջա կա նո-
րեն ներ մու ծո ղի կող մից իր նպա տա կային նշա նա կու թյամբ, 2) ներկր ված ապ րան քը ներ մու-
ծո ղի կող մից օ տար վել է այլ ան ձանց, ո րոնք այդ ապ րան քը հե տա գա յում օգ տա գոր ծել են իր 
նպա տա կային նշա նա կու թյամբ:

 Մյուս կող մից, կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի ապ րանք նե րի ներ մուծ-
ման հա մար Հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված մաք սային ար տո նու թյուն նե րը կի րա ռե լի չեն 
հետ ևյալ դեպ քե րում. 1) ներկր ված ապ րանքն օգ տա գործ վել է ան մի ջա կա նո րեն ներ մու ծո ղի 
կող մից, սա կայն ոչ իր նպա տա կային նշա նա կու թյամբ, 2) ներկր ված ապ րան քը ներ մու ծո ղի 
կող մից օ տար վել է այլ ան ձանց, ո րոնք այդ ապ րան քը հե տա գա յում չեն օգ տա գոր ծել իր նպա-
տա կային նշա նա կու թյամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռ. Հա կո բյա նի, Ն. Տա վա րա ցյա նի և Ստ. 
Մի քայե լյա նի կող մից ներ կա յաց ված հա տուկ կար ծի քում, մաս նա վո րա պես, նշ վել է, որ 
Հա մա ձայ նագ րի ան դամ պե տու թյունն ու նի Հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված չա փա նիշ նե րին 
բա վա րա րող կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թե րի (ապ րանք նե րի) ներ մու-
ծու մը մաք սա տուր քից կամ ներ մուծ ման հետ կապ ված այլ վճար նե րից ա զա տե լու պո զի տիվ 
պար տա վո րու թյուն՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե այդ նյու թե րը ներ մու ծո ղի կող մից ան մի-
ջա կա նո րեն օգ տա գործ վում են հրա տա րակ չա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ, թե օ տար վում են այլ 
սուբյեկտ նե րի: Այդ պար տա վո րու թյու նը բխում է Հա մա ձայ նագ րով մատ նանշ ված հայե ցա-
կար գից առ այն, որ Հա մա ձայ նա գիրն ար դյու նա վետ մի ջոց է գա ղա փար նե րի և գի տե լիք նե րի 
փո խա նա կու մը խո չըն դո տող մաք սային ար գելք նե րի նվա զեց ման և տն տե սա կան բնույ թի այլ 
սահ մա նա փա կումն ե րի կր ճատ ման հա մար:

 Հա տուկ կար ծի քի հե ղի նակ նե րը հան գել են այն եզ րա կա ցու թյան, որ Հա մա ձայ նագ րով 
նա խա տես ված կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թե րը, ո րոնց ներ մուծ ման 
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դեպ քում կի րառ վում են մաք սա տուր քե րի և այլ վճար նե րի գծով ար տո նու թյուն ներ, չեն հա-
մար վում պայ մա նա կա նո րեն բաց թողն ված ապ րանք ներ՝ Մաք սային մի ու թյան մաք սային 
օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի թե՛ 1-ին, թե՛ 2-րդ են թա կե տե րի ի մաս տով: Հետ ևա-
բար Հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու-
թե րը ներ մուծ վե լուց հե տո դրանք ան մի ջա կա նո րեն ներ մու ծո ղի կող մից նպա տա կային 
նշա նա կու թյամբ օգ տա գործ վե լու կամ այլ ան ձանց օ տար վե լու հան գա մանք նե րը չեն կա-
րող որ ևէ ազ դե ցու թյուն ու նե նալ այդ նյու թե րի ներ մուծ ման հա մար գանձ վող մաք սա տուր քի 
և ներ մուծ ման հետ կապ ված այլ վճար նե րի գծով ար տո նու թյան կի րա ռե լի ու թյան հա մար: 
Աս վածն էլ իր հեր թին նշա նա կում է, որ կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի ապ-
րանք նե րի ներ մուծ ման հա մար Հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված մաք սային ար տո նու թյուն-
նե րի կի րա ռու մը պայ մա նա վոր ված չէ այն հան գա ման քով, թե ներկր վող ապ րան քը հե տա-
գա յում օգ տա գործ վել է իր նպա տա կային նշա նա կու թյամբ ան մի ջա կա նո րեն այն ներ մու ծո-
ղի կող մից, թե ի րաց վել է այլ ան ձանց:

 ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ԴԱ ՏԱ ՎԱ 

 ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԾԱԽ ՍԵՐԸ

25.12.2019թ. 
39. Վար դան Մա մի կո նյանն ը նդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա  թյան նա խա րա  թյան 

դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա  պա հո վող ծա ռա  թյան, վարչ. գործ 
թիվ ՎԴ/1984/05/17

Խն դիր. Ա րդյո՞ք պա տաս խա նող վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է պե տու թյա նը 
հա տու ցել հար կա դիր կա տա րո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րի բո ղո քարկ ման նպա տա կով դա տա-
րան դի մե լու հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի գու մա րը, ո րի վճա րու մից հայց վորն 
ա զատ ված է օ րեն քի ու ժով, ե թե վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վում է այդ գոր ծի քն-
նու թյան ըն թաց քում վար չա կան մարմն ի կող մից կի րառ ված ար գե լան քը վե րաց վե լու և կա-
տա րո ղա կան վա րույ թը « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
42-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 12-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քով կարճ վե լու պատ ճա ռով վեճն 
ը ստ է ու թյան սպառ ված լի նե լու հիմ քով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով 
այն հան գա ման քը, որ կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում իր լի ա զո րու թյուն ներն ի րա-
կա նաց նե լիս հար կա դիր կա տա րո ղը ոչ մի այն կա տա րում է փաս տա ցի գոր ծո ղու թյուն ներ, 
այլև ըն դու նում է ո րո շումն եր, ո րոնք հե տապն դում են մեկ ը նդ հա նուր նպա տակ՝ ա պա հո վել 
հար կա դիր կա տար ման են թա կա ակ տե րի կա տա րու մը, գտ նել է, որ « Պե տա կան տուր քի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «թ» կե տի 5-րդ պար բե րու թյան ի մաս տով « գոր ծո ղու-
թյուն» եզ րույ թը նե րա ռում է նաև հար կա դիր կա տա րո ղի կող մից ըն դուն վող ո րո շումն ե րը, 
ո րոնց ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու նպա տա կով հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու հա մար 
նույն պես ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րը և ֆի զի կա կան ան ձինք ա զատ ված են 
պե տա կան տուր քի վճա րու մից: Ը նդ ո րում, պա հան ջե լով ճա նա չել ան բո ղո քար կե լի վար-
չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր 
կա տար ման ի րա վա հա րա բե րու թյան բա ցա կա յու թյու նը՝ ան ձն, ը ստ է ու թյան, դա տա կան 
քն նու թյան ա ռար կա է դարձ նում վի ճե լի կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին ո րո-
շու մը (տե՛ս, Վա  ժան Ա վե տի քյանն ը նդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա  թյան նա խա րա  թյան 
դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա մն ա պա հո վող ծա ռա  թյան թիվ ՎԴ/3804/05/15 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 14.03.2017 թվա կա նի ո րո  մը): Հետ ևա բար, 
նշ ված պա հան ջով դա տա րան դի մե լու դեպ քում ևս ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րը 
և ֆի զի կա կան ան ձինք « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «թ» կե տի 
5-րդ պար բե րու թյան ու ժով ա զատ ված են պե տա կան տուր քի վճա րու մից:

Վ կա յա կո չե լով վեճն ը ստ է ու թյան սպառ ված լի նե լու հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու 
դեպ քի հա մար դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
թիվ ՎԴ/4084/05/15 վար չա կան գոր ծով 07.04.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված 
ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ այն դեպ քե րում, 
ե րբ գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում պա տաս խա նող վար չա կան մար մի նը վե րաց նում է կի-
րառ ված ար գե լան քը և կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճում է այն հիմ քով, որ ան բո ղո քար-
կե լի վար չա կան ակ տի կա տար ման ժա մա նակ պարզ վել է, որ բա ցա կա յում է « Վար չա րա-
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դեպ քում կի րառ վում են մաք սա տուր քե րի և այլ վճար նե րի գծով ար տո նու թյուն ներ, չեն հա-
մար վում պայ մա նա կա նո րեն բաց թողն ված ապ րանք ներ՝ Մաք սային մի ու թյան մաք սային 
օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի թե՛ 1-ին, թե՛ 2-րդ են թա կե տե րի ի մաս տով: Հետ ևա-
բար Հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու-
թե րը ներ մուծ վե լուց հե տո դրանք ան մի ջա կա նո րեն ներ մու ծո ղի կող մից նպա տա կային 
նշա նա կու թյամբ օգ տա գործ վե լու կամ այլ ան ձանց օ տար վե լու հան գա մանք նե րը չեն կա-
րող որ ևէ ազ դե ցու թյուն ու նե նալ այդ նյու թե րի ներ մուծ ման հա մար գանձ վող մաք սա տուր քի 
և ներ մուծ ման հետ կապ ված այլ վճար նե րի գծով ար տո նու թյան կի րա ռե լի ու թյան հա մար: 
Աս վածն էլ իր հեր թին նշա նա կում է, որ կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի ապ-
րանք նե րի ներ մուծ ման հա մար Հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված մաք սային ար տո նու թյուն-
նե րի կի րա ռու մը պայ մա նա վոր ված չէ այն հան գա ման քով, թե ներկր վող ապ րան քը հե տա-
գա յում օգ տա գործ վել է իր նպա տա կային նշա նա կու թյամբ ան մի ջա կա նո րեն այն ներ մու ծո-
ղի կող մից, թե ի րաց վել է այլ ան ձանց:

 ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ԴԱ ՏԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ

 ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԾԱԽ ՍԵՐ

25.12.2019թ. 
39. Վար դան Մա մի կո նյանն ը նդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան 

դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ա պա հո վող ծա ռա յու թյան, վարչ. գործ 
թիվ ՎԴ/1984/05/17

Խն դիր. Ա րդյո՞ք պա տաս խա նող վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է պե տու թյա նը 
հա տու ցել հար կա դիր կա տա րո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րի բո ղո քարկ ման նպա տա կով դա տա-
րան դի մե լու հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի գու մա րը, ո րի վճա րու մից հայց վորն 
ա զատ ված է օ րեն քի ու ժով, ե թե վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վում է այդ գոր ծի քն-
նու թյան ըն թաց քում վար չա կան մարմն ի կող մից կի րառ ված ար գե լան քը վե րաց վե լու և կա-
տա րո ղա կան վա րույ թը « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
42-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 12-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քով կարճ վե լու պատ ճա ռով վեճն 
ը ստ է ու թյան սպառ ված լի նե լու հիմ քով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով 
այն հան գա ման քը, որ կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում իր լի ա զո րու թյուն ներն ի րա-
կա նաց նե լիս հար կա դիր կա տա րո ղը ոչ մի այն կա տա րում է փաս տա ցի գոր ծո ղու թյուն ներ, 
այլև ըն դու նում է ո րո շումն եր, ո րոնք հե տապն դում են մեկ ը նդ հա նուր նպա տակ՝ ա պա հո վել 
հար կա դիր կա տար ման են թա կա ակ տե րի կա տա րու մը, գտ նել է, որ « Պե տա կան տուր քի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «թ» կե տի 5-րդ պար բե րու թյան ի մաս տով « գոր ծո ղու-
թյուն» եզ րույ թը նե րա ռում է նաև հար կա դիր կա տա րո ղի կող մից ըն դուն վող ո րո շումն ե րը, 
ո րոնց ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու նպա տա կով հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու հա մար 
նույն պես ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րը և ֆի զի կա կան ան ձինք ա զատ ված են 
պե տա կան տուր քի վճա րու մից: Ը նդ ո րում, պա հան ջե լով ճա նա չել ան բո ղո քար կե լի վար-
չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր 
կա տար ման ի րա վա հա րա բե րու թյան բա ցա կա յու թյու նը՝ ան ձն, ը ստ է ու թյան, դա տա կան 
քն նու թյան ա ռար կա է դարձ նում վի ճե լի կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին ո րո-
շու մը (տե՛ս, Վա րու ժան Ա վե տի քյանն ը նդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան 
դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րում ա պա հո վող ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/3804/05/15 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 14.03.2017 թվա կա նի ո րո շու մը): Հետ ևա բար, 
նշ ված պա հան ջով դա տա րան դի մե լու դեպ քում ևս ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րը 
և ֆի զի կա կան ան ձինք « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «թ» կե տի 
5-րդ պար բե րու թյան ու ժով ա զատ ված են պե տա կան տուր քի վճա րու մից:

Վ կա յա կո չե լով վեճն ը ստ է ու թյան սպառ ված լի նե լու հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու 
դեպ քի հա մար դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
թիվ ՎԴ/4084/05/15 վար չա կան գոր ծով 07.04.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված 
ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ այն դեպ քե րում, 
ե րբ գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում պա տաս խա նող վար չա կան մար մի նը վե րաց նում է կի-
րառ ված ար գե լան քը և կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճում է այն հիմ քով, որ ան բո ղո քար-
կե լի վար չա կան ակ տի կա տար ման ժա մա նակ պարզ վել է, որ բա ցա կա յում է « Վար չա րա-
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րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 71-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով 
սահ ման ված վար չա կան ա կտն ան բո ղո քար կե լի դառ նա լու հիմ քը (« Դա տա կան ակ տե րի հար-
կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 12-րդ կետ), ա պա այդ պա-
րա գա յում դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը դր վում է պա տաս խա նող 
վար չա կան մարմն ի վրա: Քն նարկ վող հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույ թը կարճ վե լու հետ ևան-
քով վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վե լու դեպ քում դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար-
տա կա նու թյու նը պա տաս խա նող վար չա կան մարմն ի վրա դնե լու վե րա բե րյալ եզ րա հան գում 
կա տա րե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում նաև այն հան գա ման քը, որ hան րային 
ի րա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րը են թա կա են հար կա դիր կա տար ման ան բո ղո քար կե լի 
վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա (« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս), ի սկ վար չա կան ա կտն ան բո ղո քար կե լի դառ-
նա լու հիմ քի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում hան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե-
րը հար կա դիր կա տար ման չեն կա րող են թարկ վել: Հետ ևա բար, գոր ծի դա տա կան քն նու թյան 
ըն թաց քում պա տաս խա նող վար չա կան մարմն ի կող մից ար գե լան քի վե րա ցու մը և քն նարկ վող 
հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույ թի կար ճու մը հաս տա տում են, որ ան ձի դա տա կան պաշտ պա-
նու թյան դի մե լը ե ղել է ար դա րաց ված, ո ւս տի դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա-
նու թյու նը պետք է կրի պա տաս խա նող վար չա կան մար մի նը:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այդ դեպ քում պա տաս խա նող 
վար չա կան մարմն ի վրա կա րող են դր վել մի այն այն դա տա կան ծախ սե րը, ո րոնք կա տար վել 
են կամ կա տար վե լու են հայց վո րի կող մից: Նշ ված դա տո ղու թյան հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը հիմք է ըն դու նել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում 
սահ ման ված այն օ րենսդ րա կան կա նո նը, ո րի հա մա ձայն` կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, 
կամ ո րի բո ղո քը մերժ վել է, պար տա վոր է հա տու ցել այն դա տա կան ծախ սե րը, ո րոնք մյուս 
կող մը կա տա րել է: Ը նդ ո րում, կող մը պար տա վոր է հա տու ցել մյուս կող մի կրած դա տա կան 
ծախ սե րը ող ջա միտ չա փով, այ սինքն` մի այն այն ծա վա լով, ի նչ ծա վա լով դրանք ան հրա ժեշտ 
են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար:

 Փաս տո րեն, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նշ ված կար գա վո րու մը հս-
տա կո րեն ը նդ գծում է դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյան սահ ման նե րը, 
ո րոնք հան գում են հետ ևյա լին. 1) որ պես կա նոն` դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա-
կա նու թյու նը կրում է այն կող մը, ո րը գոր ծի ել քում դա տա վա րա կան ի մաս տով պարտ վել է, 
այ սինքն` այն կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մերժ վել է, կամ այն կող մը, 
ո րի վրա դա տա րա նի կող մից օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում դր վում է այդ պար տա կա նու-
թյու նը, օ րի նակ` պա տաս խա նող վար չա կան մար մի նը` գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում վար չա-
կան մարմն ի կող մից կի րառ ված ար գե լան քը վե րաց վե լու և կա տա րո ղա կան վա րույ թը « Դա-
տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 12-րդ 
կե տով նա խա տես ված հիմ քով կարճ վե լու պատ ճա ռով վեճն ը ստ է ու թյան սպառ ված լի նե լու 
հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կարճ վե լու դեպ քե րում, 2) դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար-
տա կա նու թյուն կրող կող մը պար տա վոր է հա տու ցել մի այն այն դա տա կան ծախ սե րը, ո րոնք 
մյուս կող մը կրել է կամ կրե լու է դա տա րան դի մե լու (դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունքն 
ի րա կա նաց նե լու) հա մար, 3) դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյուն կրող կող-
մը պար տա վոր է հա տու ցել մի այն այն դա տա կան ծախ սե րը, ո րոնք ող ջամ տո րեն ան հրա ժեշտ 
են ե ղել դա տա կան ծախս կա տա րած կող մի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու-
նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում վար չա կան մարմն ի 
կող մից կի րառ ված ար գե լան քը վե րաց վե լու և կա տա րո ղա կան վա րույ թը « Դա տա կան ակ տե-
րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 12-րդ կե տով նա խա-
տես ված հիմ քով կարճ վե լու պատ ճա ռով վեճն ը ստ է ու թյան սպառ ված լի նե լու հիմ քով գոր ծի 
վա րույ թը կարճ վե լու դեպ քե րում դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը պա-
տաս խա նող վար չա կան մարմն ի վրա դր վե լու պա րա գա յում վեր ջինս պար տա վոր է հայց վո րին 
հա տու ցել մի այն այն դա տա կան ծախ սե րը, ո րոնք ող ջամ տո րեն ան հրա ժեշտ են ե ղել հայց վո-
րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար: Մինչ դեռ 
հար կա դիր կա տա րո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րը բո ղո քար կե լիս (նե րա ռյալ հար կա դիր կա տար ման 
ի րա վա հա րա բե րու թյան բա ցա կա յու թյու նը ճա նա չե լու և հար կա դիր կա տա րո ղի կող մից կա-
յաց ված ո րո շումն երն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջով) հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու հա մար 
պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից ա զատ ված լի նե լու պայ ման նե րում հայց-
վո րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունքն ար դյու նա վե տո րեն ի րա կա նաց նե լու հա մար 
պե տա կան տուր քի գծով դա տա կան ծախս կա տա րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը ող ջամ տո րեն 
բա ցա կա յում է: Հետ ևա բար, քն նարկ վող ի րա վի ճա կում դա տա րա նը գոր ծի վա րույ թը կար ճե-
լու մա սին ո րոշ մամբ պար տա վոր է լուծ ված հա մա րել հար կա դիր կա տա րո ղի գոր ծո ղու թյուն-
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նե րը բո ղո քար կե լու նպա տա կով հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու հա մար պե տա կան տուր քի 
բաշխ ման հար ցը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան-
գել է հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյան. 1) ե թե գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում վար չա կան մար մի նը 
վե րաց նում է կի րառ ված ար գե լան քը և կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճում է այն հիմ քով, 
որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի կա տար ման ժա մա նակ պարզ վել է, որ բա ցա կա յում 
է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 71-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված վար չա կան ակ տը ան բո ղո քար կե լի դառ նա լու հիմ քը (« Դա-
տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
12-րդ կետ), և ը ստ է ու թյան վե ճը սպառ վում է, ա պա այդ պա րա գա յում դա տա կան ծախ սե-
րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը դր վում է պա տաս խա նող վար չա կան մարմ նի վրա, 2) 
ե թե ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տով 
սահ ման ված` վեճն ը ստ է ու թյան սպառ ված լի նե լու հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լիս դա-
տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը դր վում է պա տաս խա նող վար չա կան 
մարմ նի վրա, ա պա վեր ջինս պար տա վոր չէ պե տու թյա նը հա տու ցել հար կա դիր կա տա րո-
ղի գոր ծո ղու թյուն նե րը բո ղո քար կե լու նպա տա կով դա տա րան դի մե լու հա մար սահ ման ված 
պե տա կան տուր քի գու մա րը, ո րի վճա րու մից հայց վորն ա զատ ված է օ րեն քի ու ժով։
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Խն դիր. Դա տա րա նի կող մից դա տա կան ակ տը դա տա կան իշ խա նու թյան պաշ տո նա կան 
կայ քում հրա պա րա կե լը դի տարկ վում է ա րդյո՞ք դա տա րա նի կող մից դա տա կան ակ տը գոր-
ծին մաս նակ ցող ան ձին հանձ նե լու լի ա զո րու թյան պատ շաճ կա տա րում այն պա րա գա յում, ե րբ 
դա տա րա նը դա տա կան ակ տի օ րի նա կը հրա պա րակ ման հա ջորդ օ րը չի ու ղար կել գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձին կամ մինչ այդ առ ձեռն չի հանձ նել:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ան ձի 
բո ղո քարկ ման ի րա վուն քը, հան դի սա նա լով դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի բաղ կա-
ցու ցիչ տարր, կա րող է ի րաց վել այն դեպ քում, ե րբ ան ձն ի րա կան հնա րա վո րու թյուն է ձեռք 
բե րել ծա նո թա նա լու դա տա րա նի ո րոշ ման հետ: Ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ դա տա կան 
ակ տը հրա պա րա կե լու, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հանձ նե լու և նրանց ու ղար կե լու ըն թա-
ցա կար գեր սահ մա նե լով՝ օ րենս դի րը նպա տակ է հե տապն դում այդ մի ջոց նե րով ստեղ ծել բա-
վա րար հիմ քեր և ե րաշ խիք ներ, որ պես զի ան ձինք կա րո ղա նան ան խա թար կեր պով օ գտ վե լու 
ի րենց դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից: Ո ւս տի ել նե լով այդ նպա տակ նե րից՝ դա-
տա վա րա կան նոր մե րով սահ ման ված՝ դա տա կան ակ տը հրա պա րա կե լու և գոր ծին մաս նակ-
ցող ան ձանց հանձ նե լու կամ նրանց ու ղար կե լու ըն թա ցա կար գե րը պետք է ո ւղղ ված լի նեն 
պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներն ա վե լի հա սա նե լի դարձ նե լուն, այլ ոչ դրանք ոչ ի րա վա չա փո րեն 
սահ մա նա փա կե լուն: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ամ փո փե լով Եվ րո պա կան դա տա րա նի ո րո շում-
նե րում ար տա հայտ ված դիր քո րո շումն ե րը, եզ րա հան գում է, որ թեև Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ-
վա ծը հս տակ չի սահ մա նում, թե դա տա րա նի կա յաց րած ա կտն ի նչ կեր պով պետք է հանձն վի 
ան ձին, սա կայն մի ան շա նակ է այն, որ դա տա կան ակ տը պետք է հանձն վի այն պի սի ե ղա նա-
կով, ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա ի րա պես պար զե լու ի նչ պես դա տա կան ակ տի՝ փո խանց ված 
լի նե լու հան գա ման քը, այն պես էլ այն հանձ նե լու ստույգ օ րը: Դա տա կան ակ տի հանձն ման 
կոնկ րետ ե ղա նակ չսահ մա նե լով հան դերձ՝ Կոն վեն ցի ան և դրա կի րա ռու մը պա հան ջում են, 
որ պես զի ան ձի բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րա ցու մը սեր տո րեն փոխ կա պակց ված լի նի դա-
տա րա նի կա յաց րած ակ տին ծա նո թա նա լու ի րա կան հնա րա վո րու թյան հետ: Այ սինքն՝ դա-
տա վա րա կան նոր մե րը պետք է սահ ման վեն այն պես, որ պես զի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
հա մար ի րա կան հնա րա վո րու թյուն ա պա հո վեն տի րա պե տե լու դա տա կան ակ տի բո վան դա-
կու թյա նը, և չար դա րաց ված կեր պով չսահ մա նա փակ վի նրանց բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քը: 

Ել նե լով վե րո շա րադ րյա լից՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ հան դի սա նա լով դա-
տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան հիմն ա կան ի րա վունք նե րի բա ղադ րա-
տար րե րից մե կը՝ բո ղո քարկ ման ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել պե տու թյան կող մից, 
սա կայն այդ սահ մա նա փա կումն ե րը՝ նե րա ռյալ ժամկ ե տային նե րը, չպետք է խա թա րեն այդ 
ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան են թար կե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան նախ կին և գոր ծող օ րենսգր քե րի հա մար ժեք կար գա վո րումն ե րը, ար-
ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան նախ կին օ րենս գիր քը սահ մա նում էր, 
որ դա տա կան ակ տի եզ րա փա կիչ մա սը հրա պա րակ վում է դա տա կան նիս տում, և հրա պա-
րակ վե լուց ան մի ջա պես հե տո վճ ռի օ րի նա կը հանձն վում է գոր ծին մաս նակ ցած ան ձանց, ի սկ 
ե թե գոր ծին մաս նակ ցող ան ձան ցից որ ևէ մե կը չի ներ կա յա ցել, ա պա վճ ռի օ րի նա կը հրա-
պա րակ ման կամ հա ջորդ օ րը պատ վիր ված նա մա կով ու ղարկ վում է նրան: Փաս տո րեն, սույն 
կար գա վոր ման հա մա ձայն՝ դա տա րա նի կող մից վճիռն ան ձին հանձ նե լու պար տա վո րու թյու նը 
պատ շաճ կա տար ված էր հա մար վում, ե թե առ ձեռն հանձն վում էր գոր ծին մաս նակ ցող ան ձին, 
ի սկ դրա կա տար ման ան հնա րի նու թյան դեպ քում, որ պես այ լընտ րանք, սահ ման ված էր պատ-
վիր ված նա մա կով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց վճիռն ու ղար կե լը: Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, 
որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան նախ կին օ րենս գիր քը նա խա տե սում էր վճ ռի օ րի-
նա կը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հանձ նե լու եր կու ե ղա նակ, ո րոն ցից ե րկ րորդն օ րենս դի րը 
դի տար կում էր որ պես կա տար ման ևս մեկ հա վա սա րա զոր և հնա րա վոր տար բե րակ ա ռա ջի-
նի ան հնա րի նու թյան դեպ քում: Գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
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հա մա ձայն՝ վճի ռը հրա պա րակ վում է դա տա կան իշ խա նու թյան պաշ տո նա կան կայ քի մի ջո-
ցով և վճ ռի օ րի նա կը ոչ ո ւշ, քան դրա հրա պա րակ ման հա ջորդ օ րն ու ղարկ վում է գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձանց, ե թե մինչ այդ առ ձեռն նրանց չի հանձն վել: Փաս տո րեն՝ ե թե վճի ռը 
դա տա կան իշ խա նու թյան պաշ տո նա կան կայ քում հրա պա րա կե լուց հե տո դրա օ րի նա կը չի 
հանձն վել ան ձին, ա պա հրա պա րակ ման հա ջորդ օ րն այն պետք է ու ղարկ վի պատ վիր ված 
նա մա կով: Այ սինքն` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան գոր ծող օ րենս գիր քը ևս որ դեգ-
րել է այն մո տե ցու մը, հա մա ձայն ո րի՝ առ ձեռն հանձն վե լու ե ղա նա կի ի րա գործ ված չլի նե լու 
պայ ման նե րում պատ վիր ված նա մա կով վճ ռի օ րի նակն ու ղար կե լը դի տարկ վում է որ պես 
ա ռա ջի նին հա մար ժեք, դրան փո խա րի նող մի ջոց: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ ե թե ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան նախ կին օ րենսգր քի հա մա ձայն վճ ռի հրա-
պա րա կու մը կա տար վում էր դա տա կան նիս տով, ա պա գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի պայ ման նե րում այն ի րա կա նաց վում է դա տա կան իշ խա նու թյան 
պաշ տո նա կան կայ քի մի ջո ցով, այ սինքն՝ դա տա կան նիստ հրա վի րե լու և նիս տում դա տա-
կան ակ տի եզ րա փա կիչ մա սը հրա պա րա կե լու փո խա րեն դա տա կան ակ տը հրա պա րակ-
վում է դա տա կան իշ խա նու թյան պաշ տո նա կան կայ քում: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
հրա պա րակ ման նոր կարգ սահ մա նելն ո ւղղ ված է հան րու թյան ա վե լի լայն շր ջա նակ նե րին 
դա տա կան ակ տին հա ղոր դա կից դարձ նե լուն, ի նչ պես նաև դա տա րան նե րի ծան րա բեռն-
վա ծու թյան բեռ նա թափ մա նը: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել ը նդ գծել, որ 
օ րենս դի րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան գոր ծող օ րենսգր քով սահ մա նել է նախ-
կի նում գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քից տար բեր վող հրա պա-
րակ ման նոր կարգ, սա կայն դա տա րան նե րին չի ա զա տել դա տա կան ակ տի օ րի նակն ան-
ձին առ ձեռն հանձ նե լու կամ ու ղար կե լու պար տա կա նու թյու նից:

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ օ րենս դի րը նա-
խա տե սել է հրա պա րակ ման նոր կարգ, բայց մի ա ժա մա նակ պահ պա նել է դա տա կան ակ տի 
առ ձեռն հանձն ման կամ ու ղարկ ման՝ դա տա րա նի պար տա կա նու թյու նը: Նման պայ ման նե-
րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րենս դի րը դա տա կան ակ տը դա տա կան իշ խա նու-
թյան պաշ տո նա կան կայ քում հրա պա րա կե լը չի դի տար կել դա տա կան ակ տին հա ղոր դա կից 
դարձ նե լու դա տա րա նի պար տա կա նու թյան պատ շաճ ի րա կա նա ցում, քա նի որ հա կա ռակ 
պա րա գա յում ի մաս տա զուրկ է դառ նում հրա պա րակ ման այդ կար գին զու գա հեռ դա տա կան 
ակ տի հանձն ման կամ ու ղարկ ման ե ղա նակ նե րի պահ պա նու մը: Այ սինքն՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի կար գա վո րումն ե րից բխող հրա պա րակ ման նոր կար գը 
չի բա ցա ռում և չի դա դա րեց նում դա տա րա նի՝ վճ ռի օ րի նա կը ոչ ո ւշ, քան դրա հրա պա րակ-
ման հա ջորդ օ րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ու ղար կե լու պար տա կա նու թյա նը, ե թե մինչ 
այդ այն առ ձեռն նրանց չի հանձն վել:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 302-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի կար գա վոր մա նը, գտել է, որ վե րոն շյալ մո տե ցու մը 
կի րա ռե լի է նաև պար զեց ված վա րույ թի կար գով կա յաց ված եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տի 
նկատ մամբ, այ սինքն՝ այն դեպ քում, ե րբ առ կա է պար զեց ված վա րույ թի կար գով կա յաց ված 
եզ րա փա կիչ դա տա կան ա կտ, դրա օ րի նակն ու ղարկ վում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, 
ե թե մինչ այդ առ ձեռն կող մե րին չի հանձն վել: Ի սկ ի նչ վե րա բե րում է դա տա կան իշ խա-
նու թյան կայ քի մի ջո ցով պար զեց ված վա րույ թի կար գով կա յաց ված եզ րա փա կիչ դա տա-
կան ակ տի հրա պա րակ մա նը, ա պա այս ե ղա նա կը չի կա րող դա դա րեց նել վճ ռի օ րի նակն 
առ ձեռն հանձ նե լու կամ պատ վիր ված նա մա կի մի ջո ցով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ու-
ղար կե լու դա տա րա նի պար տա կա նու թյա նը՝ հիմք ըն դու նե լով վե րո շա րադ րյալ ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն ե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նաև ը նդ գծել է, որ դա տա կան ակ տե րի հրա պա րակ ման գոր-
ծող ե ղա նա կը, ո ւղղ ված լի նե լով հրա պա րա կայ նու թյան սկզ բուն քի ե րաշ խա վոր մա նը, ար-
դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը, ա ռաջ նա հերթ նպա տա կաուղղ-
ված է բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հա մար նա խադ րյալ ներ ա պա հո վե լուն: 
Է լեկտ րո նային կայ քի մի ջո ցով դա տա կան ակ տի հրա պա րակ ման պայ ման նե րում դա տա-
կան ա կտն ան մի ջա պես հրա պա րա կու մից հե տո կա րող է հա սա նե լի լի նել գոր ծին մաս նակ-
ցող ան ձանց և ա պա հո վել վեր ջին նե րիս բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հա մար 
ի րա կան ե րաշ խիք ներ: Այ դու հան դերձ, օ րենս դի րը, հաշ վի առ նե լով է լեկտ րո նային ռե սուր-
սի հա սա նե լի ու թյան օբյեկ տիվ սահ մա նա փա կումն ե րը (մաս նա վո րա պես՝ մի աց նող-ան ջա-
տող կամ ո ւղ ղոր դող սար քա վո րումն ե րի և այլ ռե սուրս նե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը, է լեկտ-
րո նային հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյան վճա րո վի բնույ թը և այլն), դա տա կան ակ տի 
հրա պա րակ ման լի ա զո րու թյա նը զու գա հեռ սահ մա նել է նաև գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
դա տա կան ա կտն առ ձեռն հանձ նե լու կամ ու ղար կե լու դա տա րա նի պար տա կա նու թյու նը: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, բա ցա հայ տե լով օ րենսդ րի կամ քը, գտել է, որ մի այն նշ ված պար-
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տա կա նու թյուն նե րի մի ա ժա մա նա կյա և օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց ման պայ-
ման նե րում կա րող են լի ար ժեք նա խադ րյալ ներ ստեղծ վել բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րա կա-
նաց ման հա մար: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ա րժ ևո րե լով դա տա կան իշ խա նու թյան պաշ տո նա-
կան կայ քում դա տա կան ակ տի հրա պա րա կու մը՝ որ պես դա տա կան ակ տը գոր ծին մաս նակ-
ցող ան ձանց հա սա նե լի դարձ նե լու մի ջոց, ը նդ գծել է, որ բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րա կա-
նաց ման լի ար ժեք նա խադ րյալ ներ ստեղ ծե լու տե սան կյու նից դա տա րա նի վրա դր ված է նաև 
դա տա կան ակ տը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց առ ձեռն հանձ նե լու կամ ու ղար կե լու պար տա-
կա նու թյուն, որ պի սի պայ ման նե րում դա տա կան ակ տը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա սա նե-
լի դարձ նե լու պար տա կա նու թյան պատ շաճ ի րա կա նաց ման մա սին կա րե լի է եզ րա հան գում-
ներ կա տա րել մի այն այն դեպ քում, ե րբ դա տա րա նը պատ շաճ ի րա գոր ծել է վե րոն շյալ եր կու 
պար տա կա նու թյուն նե րը, այն է՝ 

ա) հայ տա րար ված օ րը դա տա կան ակ տը հրա պա րա կել է դա տա կան իշ խա  թյան 
պաշ տո նա կան կայ 

բ) դա տա կան ակ տի օ րի նա կը ոչ շ, քան դրա հրա պա րակ ման հա ջորդ օ  ղար կել է 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, ե թե մինչ այդ այն առ ձեռն չի հանձն վել նրանց:

 
ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԾԱԽ ՍԵՐԸ

07.06.2019թ.
2. Սևակ Ար զա  նին ը նդ դեմ Նա րեգ և Սա րո Հար  նյան նե րի, քաղ. գործ թիվ 

Ե ԿԴ/2711/02/10

Խն դիր. Հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մով կող մե րի հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան հի-
ման վրա դա տա րա նի վճ ռի վե րա նայ ման վա րույ թով կա յաց ված վճի ռը բո ղո քար կե լիս ա րդյո՞ք 
ան ձը պար տա վոր է վճա րել դրա մա կան պա հան ջի գոր ծե րի հա մար սահ ման ված հա մա պա-
տաս խան դրույ քա չա փով պե տա կան տուրք:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո  մը. Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած 
դիր քո րո շումն ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի բա ղադ րա տարր հան դի սա ցող` դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ-
ման ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար ան ձը ևս պար տա վոր է վճա րել օ րեն քով սահ ման ված հա-
մա պա տաս խան դրույ քա չա փով պե տա կան տուրք` վե րա դաս դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման հա մար՝ « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քով սահ ման ված կար գով և չա փով: 

Ի րա 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 ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 36-րդ գլ խի 202-204-րդ հոդ ված նե րով սահ ման վել են 
հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մով կող մե րի հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան հի ման վրա դա-
տա րա նի՝ գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման վա րույ թը կար գա վո-
րող նոր մե րը, մի ա ժա մա նակ նշ ված վա րույթն ը նդ գրկ վել է հա տուկ վա րույ թի կար գով քնն վող 
գոր ծե րի կազ մում: 

Հա ման ման կար գա վո րում է սահ ման ված նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 236-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 10-րդ կե տով, հա մա ձայն ո րի՝ դա տա րա նը հա տուկ 
վա րույ թի կար գով քն նում է հետ ևյալ գոր ծե րը. հար կա դիր կա տա րո ղի դի  մով կող մե րի 
հաշ  թյան հա մա ձայ  թյան հի ման վրա դա տա րա նի վճ ռի վե րա նայ ման վե րա բե րյալ 
գոր ծե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րենս դի րը դա տա րան դի մե լու հա մար գանձ վող պե-
տա կան տուր քի դրույ քա չա փե րը սահ մա նե լիս ո րո շա կի տար բե րակ ված մո տե ցում է ցու ցա բե-
րել դա տա րան ներ տր վող հայ ցա դի մումն ե րի, դի մումն ե րի, դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րաքն-
նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար՝ հաշ վի ա ռե լով մի շարք հան գա մանք ներ, ի նչ պի սին ե ն՝ 
ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի տե սա կը, քնն վող 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: Մաս նա վո րա պես` պայ մա նա վոր ված այն հան-
գա ման քով, թե ի նչ վա րույ թի կար գով է քնն վում տվյալ գոր ծը` տար բե րակ վել են հայ ցային և 
հա տուկ վա րույ թի կար գով քնն վող 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 ցային վա րույ թի կար-
գով քնն վող գոր ծե րի դեպ քում դրա մա կան և ոչ դրա մա կան պա հանջ նե րի հա մար:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ յու րա քան չյուր գոր ծով վե րաքն-
նիչ բո ղո քի հա մար օ րեն քով սահ ման ված պե տա կան տուր քի գանձ ման դրույ քա չա փը ո րո շե-
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լիս Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից պետք է հաշ վի ա ռն վեն վա րույ թի տե սա կը, պա հան ջի 
բնույ թը, բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տի տե սա կը և բո ղո քարկ ման ծա վա լը: Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը փաս տել է, որ մի այն նշ ված հան գա մանք նե րը պար զե լու պա րա գա յում է հնա րա-
վոր ո րո շել վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար օ րեն քով սահ ման ված և գանձ ման են թա կա պե տա-
կան տուր քի դրույ քա չա փը, ը ստ այդմ՝ լու ծել վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հար կա դիր կա տա րո ղի դի-
մու մով վճ ռի հար կա դիր կա տար ման ըն թաց քում կող մե րի միջև կնք ված հաշ տու թյան հա-
մա ձայ նու թյան հի ման վրա դա տա րա նի վճ ռի վե րա նայ ման վա րույ թով կա յաց ված վճի ռը 
բո ղո քար կե լիս ան ձը պար տա վոր է վճա րել հա տուկ վա րույ թի գոր ծե րով վե րաքն նիչ բո ղոք-
նե րի հա մար սահ ման ված դրույ քա չա փով պե տա կան տուրք՝ բա զային տուր քի ու թա պա տի
կի չա փով:

26.07.2019թ.
3. «Ար մեն Տել» ՓԲԸ-ը (ի րա վա հա ջորդ՝ « Վե ոն Ար մե նի ա» ՓԲԸ), քաղ. գործ թիվ 

Ա ՎԴ2/1046/03/16

Խն դիր. Ա րդյո՞ք օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռի ո ւժ ստա ցած վճար ման կար գադ րու-
թյան հի ման վրա 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 բե րյալ դի մու մի և դրա կա պակ ցու թյամբ կա յաց ված ո րո շումն ե-
րի դեմ բեր ված վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար բո ղոք բե րող ան ձի վրա կա րող է դր վել պե տա-
կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Ա նդ րա դառ նա լով կա տա րո ղա կան թեր թը կա-
տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ դա տա րան 
ներ կա յաց վող դի մումն ե րի և դրանց կա պակ ցու թյամբ կա յաց ված ո րո շումն ե րի դեմ բեր ված 
բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուր քի գանձ ման հար ցին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա-
նագ րել է, որ օ րենս 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 ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ դա տա րան 
տր վող դի մումն ե րի հա մար: Մաս նա վո րա պես՝ պայ մա նա վոր ված այդ դի մումն ե րի քն նու-
թյան ա ռանձ նա հատ կու թյամբ՝ տվյալ դի մու մի քն նու թյան հա մար օ րենս դի րը սահ մա նել է 
ա ռա վել սեղմ ժամկ ետ՝ 10 օր, դի մու մը ստա նա լու օր վա նից՝ մի ա ժա մա նակ ի րա 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 (տ վյալ դեպ քում՝ դա տա րա նի ո րո շու մը): Ը նդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
գնա հատ մամբ վե րը նշ ված վա րույթն ան մի ջա կա նո րեն ո ւղղ ված չէ որ ևէ վե ճի լուծ մա նը կամ 
գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի պարզ մա նը: Տվյալ դեպ քում դա տա րա նի օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտած վճ ռով գոր ծի քն նու թյունն ար դեն ի սկ ա վարտ վել է և դա տա րա նի մի ակ գոր-
ծո ղու թյու նը կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամկ ե 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 նշ վա 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 օբյեկ տը, ը ստ այդմ՝ նաև պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ կա տա րո ղա կան թեր թը կա-
տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու և կա տա րո ղա կան թերթ 
տրա մադ րե լու մա սին դի մումն ե րով « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով առ կա չէ պե-
տա կան տուր քի գանձ ման օբյեկ տը, որ պի սի պայ ման նե րում դի մող նե րի վրա չի կա րող դր-
վել վե րը նշ ված գոր ծե րով կա յաց ված դա տա կան ակ տը վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քար-
կե լու հա մար պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
236-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 236-րդ հոդ վա ծում սպա ռիչ սահ մա նել է հա տուկ վա րույ թի կար գով 
քնն վող գոր ծե րի ցան կը, ո րոնց շար քում կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե-
լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու և կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու վե րա-
բե րյալ դի մումն ե րը չեն նե րառ վել, այ սինքն՝ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա-
յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լը և կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու 
վե րա բե րյալ դի մու մը չի հան դի սա նում հա տուկ վա րույ թի կար գով քնն վող գործ: Հետ ևա-
բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե-
լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու և կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու վե րա-
բե րյալ դի մու մի քն նու թյան ար դյուն քում ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի կող մից կա յաց ված 
դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նող ան ձի վրա չի կա րող դր վել հա տուկ 

էջ
598-606



LXXIIIԻրավական դիրքորոշումներ

լիս Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից պետք է հաշ վի ա ռն վեն վա րույ թի տե սա կը, պա հան ջի 
բնույ թը, բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տի տե սա կը և բո ղո քարկ ման ծա վա լը: Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը փաս տել է, որ մի այն նշ ված հան գա մանք նե րը պար զե լու պա րա գա յում է հնա րա-
վոր ո րո շել վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար օ րեն քով սահ ման ված և գանձ ման են թա կա պե տա-
կան տուր քի դրույ քա չա փը, ը ստ այդմ՝ լու ծել վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հար կա դիր կա տա րո ղի դի-
մու մով վճ ռի հար կա դիր կա տար ման ըն թաց քում կող մե րի միջև կնք ված հաշ տու թյան հա-
մա ձայ նու թյան հի ման վրա դա տա րա նի վճ ռի վե րա նայ ման վա րույ թով կա յաց ված վճի ռը 
բո ղո քար կե լիս ան ձը պար տա վոր է վճա րել հա տուկ վա րույ թի գոր ծե րով վե րաքն նիչ բո ղոք-
նե րի հա մար սահ ման ված դրույ քա չա փով պե տա կան տուրք՝ բա զային տուր քի ու թա պա տի
կի չա փով:

26.07.2019թ.
3. «Ար մեն Տել» ՓԲԸ-ը (ի րա վա հա ջորդ՝ « Վե ոն Ար մե նի ա» ՓԲԸ), քաղ. գործ թիվ 

Ա ՎԴ2/1046/03/16

Խն դիր. Ա րդյո՞ք օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռի ո ւժ ստա ցած վճար ման կար գադ րու-
թյան հի ման վրա 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 բե րյալ դի մու մի և դրա կա պակ ցու թյամբ կա յաց ված ո րո շումն ե-
րի դեմ բեր ված վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար բո ղոք բե րող ան ձի վրա կա րող է դր վել պե տա-
կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Ա նդ րա դառ նա լով կա տա րո ղա կան թեր թը կա-
տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ դա տա րան 
ներ կա յաց վող դի մումն ե րի և դրանց կա պակ ցու թյամբ կա յաց ված ո րո շումն ե րի դեմ բեր ված 
բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուր քի գանձ ման հար ցին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա-
նագ րել է, որ օ րենս 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 ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ դա տա րան 
տր վող դի մումն ե րի հա մար: Մաս նա վո րա պես՝ պայ մա նա վոր ված այդ դի մումն ե րի քն նու-
թյան ա ռանձ նա հատ կու թյամբ՝ տվյալ դի մու մի քն նու թյան հա մար օ րենս դի րը սահ մա նել է 
ա ռա վել սեղմ ժամկ ետ՝ 10 օր, դի մու մը ստա նա լու օր վա նից՝ մի ա ժա մա նակ ի րա 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 (տ վյալ դեպ քում՝ դա տա րա նի ո րո շու մը): Ը նդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
գնա հատ մամբ վե րը նշ ված վա րույթն ան մի ջա կա նո րեն ո ւղղ ված չէ որ ևէ վե ճի լուծ մա նը կամ 
գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի պարզ մա նը: Տվյալ դեպ քում դա տա րա նի օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտած վճ ռով գոր ծի քն նու թյունն ար դեն ի սկ ա վարտ վել է և դա տա րա նի մի ակ գոր-
ծո ղու թյու նը կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամկ ե 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 նշ վա 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 օբյեկ տը, ը ստ այդմ՝ նաև պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ կա տա րո ղա կան թեր թը կա-
տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու և կա տա րո ղա կան թերթ 
տրա մադ րե լու մա սին դի մումն ե րով « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով առ կա չէ պե-
տա կան տուր քի գանձ ման օբյեկ տը, որ պի սի պայ ման նե րում դի մող նե րի վրա չի կա րող դր-
վել վե րը նշ ված գոր ծե րով կա յաց ված դա տա կան ակ տը վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քար-
կե լու հա մար պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
236-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 236-րդ հոդ վա ծում սպա ռիչ սահ մա նել է հա տուկ վա րույ թի կար գով 
քնն վող գոր ծե րի ցան կը, ո րոնց շար քում կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե-
լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու և կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու վե րա-
բե րյալ դի մումն ե րը չեն նե րառ վել, այ սինքն՝ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա-
յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լը և կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու 
վե րա բե րյալ դի մու մը չի հան դի սա նում հա տուկ վա րույ թի կար գով քնն վող գործ: Հետ ևա-
բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե-
լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու և կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու վե րա-
բե րյալ դի մու մի քն նու թյան ար դյուն քում ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի կող մից կա յաց ված 
դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նող ան ձի վրա չի կա րող դր վել հա տուկ 
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վա րույ թի գոր ծե րի հա մար սահ ման ված դրույ քա չա փով պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա-
կա նու թյուն:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ը նդ գծել է, որ կա տա րո ղա կան թեր թը կա-
տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու և կա տա րո ղա կան թերթ 
տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ դի մու մի քն նու թյան ար դյուն քում ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 
կող մից կա յաց ված դա տա կան ակ տի դեմ ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար պե տա-
կան տուր քը վճար ված չլի նե լը, ի նչ պես նաև պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն կի րա ռե-
լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյան առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը որ ևէ նշա նա կու թյուն 
չու նեն վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցի լուծ ման հա մար, քա նի որ վե րը շա րադր-
ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի հա մա տեքս տում պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա-
կա նու թյու նը բա ցա կա յում է՝ 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 օբյեկ տի բա ցա կա յու թյան 
հիմ քով:

20.06.2019թ.
4. Կա րեն Սու քո յանն ը նդ դեմ Հրա նուշ Ե րի ցյա նի, քաղ. գործ թիվ Ե ԱՆԴ/2525/02/16

Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է այն դեպ քե րին, ե րբ որ պես պե տա կան 
տուր քի գծով ար տո նու թյան կի րա ռում ան ձի կող մից ներ կա յաց վել է պե տա կան տուր քի վճա-
րու մը տա րա ժամկ ե տե լու միջ նոր դու թյուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րենս դի րը, 
պե տա կան տուր քի վճա րու մը դա սե լով դա տա կան ծախ սե րի թվին, մի ա ժա մա նակ սահ մա նել 
է, որ դրա վճար ման չա փը և կար գը, այդ թվում՝ պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զա 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» ՀՀ 
օ րեն քով: Ը նդ ո րում, « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով օ րենս դի րը, ան դրա դառ նա-
լով պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն նե րի կի րառ մա նը, սպա ռիչ սահ մա նել է պե տա կան 
տուր քի ար տո նու թյան կի րառ ման տե սակ նե րը, այն է՝ պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զա-
տում, պե տա կան տուր քի նվա զե ցում, պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փի նվա զե ցում, պե տա-
կան տուր քի վճար ման ժամկ ե տի հե տաձ գում, պե տա կան տուր քը սահ ման ված ժամկ ե տում 
բյու ջե չգան ձե լու հա մար հաշ վարկ ված տույ ժե րի վճա րու մից ա զա տում, նվա զե ցում, դրանք 
վճա րե լու ժամկ ե տի հե տաձ գում: Այ սինքն՝ օ րենսդ րո րեն հս տակ սահ ման վել են պե տա կան 
տուր քի գծով այն բո լոր ար տո նու թյուն նե րը, ո րոնք կա րող են կի րառ վել դա տա րան նե րի կող-
մից, ի նչն իր հեր թին նշա նա կում է, որ բա ցի սահ ման ված ար տո նու թյուն նե րից՝ պե տա կան 
տուր քի գծով այլ ար տո նու թյուն կի րառ ման են թա կա չէ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն նե րը կոչ-
ված են ե րաշ խա վո րե լու յու րա քան չյու րի` սահ մա նադ րո րեն ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տաքն-
նու թյան ի րա վուն քի տարր հան դի սա ցող դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը և նպա տակ 
են հե տապն դում վե րաց նել ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան այն պի սի խո չըն դոտ նե րը, 
ո րոնք պայ մա նա վոր ված են ան ձի մոտ հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյան պատ-
ճա ռով դա տա րան դի մե լու, վե րա դաս ա տյան բո ղոք ներ կա յաց նե լու ան հնա րի նու թյամբ: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ի տար բե րու թյուն նախ կին 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ Նախ կին օ րենս գիրք), ո րն 
ըն դուն վել է 17.06.1998 թվա կա նին, ու ժի մեջ է մտել 01.01.1999 թվա կա նին և ու ժը կորց րել է 
09.04.2018 թվա կա նին, պե տա կան տուր քի վճա րու մը « տա րա ժամկ ե տե լը»` որ պես պե տա-
կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն, գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
ի րա վա կար գա վո րումն ե րում առ կա չէ: Այ սինքն՝ որ պես պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու-
թյուն՝ « պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամկ ե տե լը», չի կա րող կի րառ վել դա տա րան նե-
րի կող մից: Օ րենսդ րա կան նշ ված զար գա ցու մը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ 
Նախ կին օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը սահ մա նում էր, որ պե տա կան տուր քի չա փը 
սահ մա նե լու, դրա վճա րու մից ա զա տե լու, պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա
րա ժամ ե տե լու և դրա չա փը նվա զեց նե լու հար ցե րը լուծ վում են « Պե տա կան տուր քի մա սին» 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով, մինչ դեռ այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում գոր ծող « Պե-
տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծը, սպա ռիչ սահ մա նե լով պե տա կան տուր քի 
գծով ար տո նու թյուն նե րը, « պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամ ե տե լու» ար տո նու թյան 
կի րա ռում նույն պես չէր նա խա տե սում, ին չի հետ ևան քով պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա-
րա ժամկ ե տե լու ար տո նու թյան կի րա ռու մը դա տա կան պրակ տի կա յում տա րաբ նույթ մեկ նա-
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բան ման տե ղիք էր տա լիս: Ը ստ այդմ էլ` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած 
ո րո շումն ե րով ան դրա դառ նա լով « պե տա  քի վճա  մը տա րա ժա ե տե ար տո-
նու թյան կի րառ ման հաս կա ցու թյա նը, ար ձա նագ րել էր, որ օ րենս դի րը, ի տար բե րու թյուն 
պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զա տե լու ձևով ար տո նու թյուն սահ մա նե լուն, դա տա րա նի 
հա մար ա ռա վել լայն հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն է սահ մա նել պե տա կան տուր քի վճա րու-
մը տա րա ժա ե տե լու կամ հե տաձ գե լու հար ցում: Վեր ջինս պայ մա նա վոր ված է դա տա րա-
նի դե րով` որ պես ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նող մարմն ի, ո րը մի ա ժա մա նակ պետք 
է ա պա հո վի ան ձի ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը (տե՛ս, Դա վիթ Սաա-
կյանն ը նդ  սա Սա հա կյա  նե րի, թիվ Ե ՔԴ/0820/02/08 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.05.2009 թվա կա նի ո րո  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով իր դիր քո րո շու մը, մի ա ժա մա նակ ար ձա-
-ան վոր ո ,իտ եկ դր-3 իծ ավ դոհ դր-07 իք րգսներ օ նիկ խաՆ նւոյթ ւոր եբ րատ ի րո ,է լեր գան

խա տես վում էր, որ (…) պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժա ե տե լու և 
դրա չա փը նվա զեց նե լու հար ցե րը լուծ վում են « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով, 
գոր ծող՝ 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նից ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 102-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով այլևս նա խա-
տես ված չէ պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժա ե տե լու՝ պե տա կան տուր քի գծով ար-
տո նու թյուն: Այ սինքն՝ գոր ծող ի րա վա կար գա վոր ման պայ ման նե րում օ րենս դի րը, ի թիվս 

եպ նյա մի է լեն ամ հաս ,ին լյա  տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու ար տո նու թյու նը: Հետ-
ևա բար վե րը նշ վա ծը հաշ վի առ նե լով և նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո վե լու ար դա րա դա տու-
թյան մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի լի ար ժեք ի րա կա նա ցու մը, ի նչ պես նաև հաշ վի առ նե լով, 
որ « տա րա ժա ե տել» բա ռը մեկ այլ բա ցատ րու թյամբ կի րառ վում է նաև որ պես հե տաձ գել, 
եր կա րաձ գել, վճար ման կամ կա տար ման ժա ե տը հե տաձ գել ա վե լի շ ժա մա նա կի նշա-
նա կու թյամբ՝3 Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ ներ կա յաց վել է 
պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժա ե տե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն, դա տա րան-
ներն այն պետք է քն նար կեն և այդ հար ցով ո րո շում կա յաց նեն՝ ու սումն ա սի րե լով ներ կա-
յաց ված միջ նոր դու թյունն ամ բող ջու թյան մեջ՝ գնա հա տե լով դրա բո վան դա կու թյու նը: Եվ 
այն դեպ քե րում, ե րբ նման միջ նոր դու թյան բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ ան ձի կամքն 
ի վեր ջո ո ւղղ ված է պե տա կան տուր քի հե տաձգ մա նը, ա պա դա տա րան նե րի կող մից են թա-
կա է կի րառ ման պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու՝ օ րեն քով սահ ման ված ար տո-
նու թյու նը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև այն հան-
գա ման քով, որ գոր ծող ի րա վա կար գա վո րումն ե րում, ի թիվս այլ նի, նա խա տես վել է մի այն 
պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյան տե սա կը, 
ի սկ « պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժա ե տե լը»՝ որ պես կի րառ ման են թա կա պե տա-
կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն սահ ման ված չէ: 

06.12.2019թ.
 ,ին այ ոն ոՏ կաևՍ և ին այր աջ աՆ սիգ րաՍ մեդ դն ը ն-ԸԲՓ »ԿՆԱԲ ՍԵՆ ԶԻԲ ՅԱՀ « .5

61/20/7702/ԴՐ Ա վիթ ծրոգ .ղաք

 Սույն ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան նոր մե րով սահ ման վել են վե րաքն նիչ բո ղոք 
ներ կա յաց նե լու կար գը, ի նչ պես նաև վե րաքն նիչ բո ղո քի ձևին և բո վան դա կու թյա նը ներ կա-
յաց վող պա հանջ նե րը: Ը նդ ո րում, օ րենս դիրն ամ րագ րել է այն բա ցա սա կան հետ ևանք նե-

 լեն ապ հապ իչ ըձ նա ծար եբ քող ոբ բր ե ,մւոյ ագ ար ապ նյա լեն սահ արվ նե ղոր ակ քնոր ո ,ըր
վե րաքն նիչ 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: Միև նույն ժա մա նակ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը 
բո ղոք բե րող ան ձին հնա րա վո րու թյուն է տվել օ րեն քով սահ ման ված ժա ե տում վե րաց նել 
վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից մատ նանշ ված խախ տումն ե րը և վե րաքն նիչ բո ղո քը կր կին 

  իվզել նավնա ինայռաճԱ այչարՀ ,»նարառաբ նակարտացաբ իվզել ցոյահ ցիկականամաԺ« ս՛եՏ 3
ինստիտուտ, Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, Երևան, 1980, «Հայոց 
լեզվի հոմանիշների բառարան», Աշոտ Մուրադի Սուքիասյան, Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների 
ակադեմիայի հրատարակչություն, Երևան, 1967: 
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LXXVԻրավական դիրքորոշումներ

բան ման տե ղիք էր տա լիս: Ը ստ այդմ էլ` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած 
ո րո շումն ե րով ան դրա դառ նա լով « պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամ ե տե լու» ար տո-
նու թյան կի րառ ման հաս կա ցու թյա նը, ար ձա նագ րել էր, որ օ րենս դի րը, ի տար բե րու թյուն 
պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զա տե լու ձևով ար տո նու թյուն սահ մա նե լուն, դա տա րա նի 
հա մար ա ռա վել լայն հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն է սահ մա նել պե տա կան տուր քի վճա րու-
մը տա րա ժամկ ե տե լու կամ հե տաձ գե լու հար ցում: Վեր ջինս պայ մա նա վոր ված է դա տա րա-
նի դե րով` որ պես ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նող մարմն ի, ո րը մի ա ժա մա նակ պետք 
է ա պա հո վի ան ձի ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը (տե’ս, Դա վիթ Սաա
կյանն ը նդ դեմ Լյու սա Սա հա կյա նի և մյուս նե րի, թիվ Ե ՔԴ/0820/02/08 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.05.2009 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով իր դիր քո րո շու մը, մի ա ժա մա նակ ար ձա-
նագ րել է, որ ի տար բե րու թյուն Նախ կին օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի, ո րով նա-
խա տես վում էր, որ (…) պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամկ ե տե լու և 
դրա չա փը նվա զեց նե լու հար ցե րը լուծ վում են « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով, 
գոր ծող՝ 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նից ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 102-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով այլևս նա խա-
տես ված չէ պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամկ ե տե լու՝ պե տա կան տուր քի գծով ար-
տո նու թյուն: Այ սինքն՝ գոր ծող ի րա վա կար գա վոր ման պայ ման նե րում օ րենս դի րը, ի թիվս 
այլ նի, սահ մա նել է մի այն պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու ար տո նու թյու նը: Հետ-
ևա բար վե րը նշ վա ծը հաշ վի առ նե լով և նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո վե լու ար դա րա դա տու-
թյան մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի լի ար ժեք ի րա կա նա ցու մը, ի նչ պես նաև հաշ վի առ նե լով, 
որ « տա րա ժամկ ե տել» բա ռը մեկ այլ բա ցատ րու թյամբ կի րառ վում է նաև որ պես հե տաձ գել, 
եր կա րաձ գել, վճար ման կամ կա տար ման ժամ ե տը հե տաձ գել ա վե լի ու շ ժա մա նա կի նշա-
նա կու թյամբ՝3 Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ ներ կա յաց վել է 
պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամկ ե տե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն, դա տա րան-
ներն այն պետք է քն նար կեն և այդ հար ցով ո րո շում կա յաց նեն՝ ու սումն ա սի րե լով ներ կա-
յաց ված միջ նոր դու թյունն ամ բող ջու թյան մեջ՝ գնա հա տե լով դրա բո վան դա կու թյու նը: Եվ 
այն դեպ քե րում, ե րբ նման միջ նոր դու թյան բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ ան ձի կամքն 
ի վեր ջո ո ւղղ ված է պե տա կան տուր քի հե տաձգ մա նը, ա պա դա տա րան նե րի կող մից են թա-
կա է կի րառ ման պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու՝ օ րեն քով սահ ման ված ար տո-
նու թյու նը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև այն հան-
գա ման քով, որ գոր ծող ի րա վա կար գա վո րումն ե րում, ի թիվս այլ նի, նա խա տես վել է մի այն 
պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյան տե սա կը, 
ի սկ « պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամկ ե տե լը»՝ որ պես կի րառ ման են թա կա պե տա-
կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն սահ ման ված չէ: 

 ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԱԿ ՏԵ ՐԻ ԲՈ ՂՈ ՔԱՐ ԿՈՒ ՄԸ  
ՎԵ ՐԱՔՆ ՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐ ԳՈՎ

06.12.2019թ.
5. « ՀԱՅ ԲԻԶ ՆԵՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն ը նդ դեմ Սար գիս Նա ջա րյա նի և Սևակ Տո նո յա նի, 

քաղ. գործ թիվ Ա ՐԴ/2077/02/16

 Սույն ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան նոր մե րով սահ ման վել են վե րաքն նիչ բո ղոք 
ներ կա յաց նե լու կար գը, ի նչ պես նաև վե րաքն նիչ բո ղո քի ձևին և բո վան դա կու թյա նը ներ կա-
յաց վող պա հանջ նե րը: Ը նդ ո րում, օ րենս դիրն ամ րագ րել է այն բա ցա սա կան հետ ևանք նե-
րը, ո րոնք կա րող են վրա հաս նել այն պա րա գա յում, ե րբ բո ղոք բե րած ան ձը չի պահ պա նել 
վե րաքն նիչ 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: Միև նույն ժա մա նակ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը 
բո ղոք բե րող ան ձին հնա րա վո րու թյուն է տվել օ րեն քով սահ ման ված ժամկ ե տում վե րաց նել 
վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից մատ նանշ ված խախ տումն ե րը և վե րաքն նիչ բո ղո քը կր կին 

3 Տե՛ս «Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան», Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի  
ինստիտուտ, Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, Երևան, 1980, «Հայոց 
լեզվի հոմանիշների բառարան», Աշոտ Մուրադի Սուքիասյան, Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների 
ակադեմիայի հրատարակչություն, Երևան, 1967: 
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ներ կա յաց նել վե րաքն նիչ դա տա րան: 
Ի հա վե լումն վե րը նշ վա ծին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ վե րաքն նիչ դա տա րա-

նի կող մից վե րաքն նիչ բո ղո քը՝ խախ տումն ե րը վե րաց նե լու հա մար ո րո շա կի ժամկ ե տի տրա-
մադր մամբ վե րա դարձ նե լը նպա տակ է հե տապն դում հնա րա վո րու թյուն տալ դա տա կան ակ-
տը բո ղո քար կած ան ձին վե րաց նե լու մատ նանշ ված խախ տումն ե րը և բո ղո քը կր կին ներ կա-
յաց նել դա տա րան: Ը նդ ո րում, օ րենս դի րը, վե րաքն նիչ վա րույ թում սահ մա նե լով վե րաքն նիչ 
բո ղո քը վե րա դարձ նե լու վե րաքն նիչ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը, մի ա ժա մա նակ նա խա տե սել 
է պար տա կա նու թյուն` բո ղոք բե րած ան ձին ու ղար կե լու վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը, վե-
րաքն նիչ բո ղո քը և դրան կից ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին 
ո րո շում կա յաց նե լու պայ ման նե րում վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից բո ղոք բե րած ան ձին 
պետք է ու ղարկ վեն մի այն վե րը նշ ված փաս տաթղ թե րի բնօ րի նակ նե րը` գոր ծին կցե լով 
դրանց պատ ճեն նե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ օ րենսդ րի նման մո տե ցու մը պայ մա նա վոր ված է 
վե րաքն նիչ վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյամբ: Վե րաքն նու թյան վա րույ թը բաղ կա ցած է մի 
քա նի փու լե րից, ո րոն ցից է՝ վե րաքն նիչ վա րույ թի հա րուց ման փու լը, ի նչն իր մեջ նե րա ռում է 
վե րաքն նիչ բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րաց մա նը և վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լուն 
ո ւղղ ված դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ բող ջու թյու նը: 

Ըստ այդմ, վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ ման կա յաց ման դեպ քում վե-
րաքն նու թյան վա րույթն այդ պես էլ չի հա րուց վում, ի նչն իր հեր թին պա հան ջում է վե րաքն-
նիչ բո ղո քարկ ման ի րա վուն քից օ գտ ված ան ձին վե րա դարձ նե լու այն բո լոր փաս տաթղ թե րի 
բնօ րի նակ նե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են նրան հե տա գա յում՝ օ րեն քով սահ ման ված ժամկ ե-
տում և կար գով իր բո ղո քարկ ման ի րա վուն քը կր կին ի րաց նե լու հա մար:

 Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, ե րբ վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
կող մից չի պահ պան վել վե րը նշ ված օ րենսդ րա կան պա հան ջը, դա տա կան ակ տը բո ղո քար-
կած ան ձը չի կա րող կրել դրա նից բխող բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը:

 Սույն ո րոշ ման վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ս. Ան տո նյա նը 
և Ա. Բար սե ղյա նը ներ կա յաց րել են հա տուկ կար ծիք, ո րում, մաս նա վո րա պես, ար տա-
հայտ վել են հետ ևյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը. 

Հա տուկ կար ծի քի հե ղի նակ ներն ար ձա նագ րել են, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քերն ու 
հիմն ա վո րումն երն այն մա սին, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից վե րաքն նիչ բո ղո քը վե-
րա դարձ նե լուց հե տո թե րու թյուն նե րը շտկ ված նոր բո ղո քը չի ստո րագր վել և ներ կա յաց վել 
է պատ ճե նի ձևով` Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից սկզբ նա կան բո ղո քի ու կից փաս տաթղ-
թե րի բնագ րե րը չվե րա դարձ նե լու պատ ճա ռով, բա վա րար հիմ քեր չեն վե րաքն նիչ բո ղո քը 
վե րա դարձ նե լու մա սին ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար, քա նի որ թե րու թյուն նե րը շտկ ված նոր 
վե րաքն նիչ բո ղո քը ստո րագ րե լու հա մար և օ րեն քի պա հան ջին հա մա պա տաս խան ստո րագր-
ված բո ղո քը Վե րաքն նիչ դա տա րան կր կին ներ կա յաց նե լու հա մար չի կա րող է ա կան լի նել 
վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից վե րա դարձ ված բո ղո քի բնօ րի նա կի գտն վե լու վայ րը: 

Այլ հարց կա րող էր լի նել, ե թե Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բո ղո քին կից ներ կա յաց ված 
փաս տաթղ թե րի բնօ րի նակ նե րը չվե րա դարձ նե լով, կր կին ներ կա յաց ված բո ղո քը վե րա դարձ-
ներ, որ պես թե րու թյուն նշե լով դրանց բնօ րի նակ նե րի բա ցա կա յու թյու նը, ին չը չենք կա րող 
ա սել չս տո րագ րե լու դեպ քում։

 Վե րաքն նիչ բո ղո քը, բո ղոք բե րած ան ձի ստո րագ րու թյան պատ ճե նի ձևով ներ կա յաց-
նե լը, թույլ չի տա լիս դա տա րա նին եզ րա հան գե լու դա տա կան ակ տի կող մի բո ղո քար կե լու դա-
տա վա րա կան ի րա վունքն ի րաց նե լու հս տակ ցան կու թյան մա սին, ո րն ի րա կա նաց վում է բա-
ցա ռա պես բո ղո քը ստո րագ րե լով (այդ թվում նաև օ րեն քով թույ լատ րե լի է լեկտ րո նային ձևով): 

27.12.2019թ.
6. Եր ևան հա մայնքն ը նդ դեմ «Ա կումբ հա մա լիր» ՍՊԸ-ի, քաղ. գործ թիվ 

Ե ԿԴ/3194/02/17

Խն դիր. Այն դեպ քում, ե րբ բո ղո քա բե րի կող մից թույլ տր ված խախ տու մը չի ա ռնչ վում 
բո ղո քի բո վան դա կու թյա նը, ա րդյոք խախ տու մը շտ կե լուց հե տո նոր բո ղոք ներ կա յաց նե լիս 
վեր ջինս պար տա վոր է բո ղո քի պատ ճեն նե րը կր կին ու ղար կել գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով նախ-
կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շումն ե րը հա վե լել է, որ օ րենս դի րը, ի թիվս այլ նի, վե րաքն նիչ 
բո ղո քին պար տա դիր կց վող փաս տաթղ թե րի ցան կում նե րա ռել է նաև վե րաքն նիչ բո ղո քը և 

էջ
630-638



LXXVI Իրավական դիրքորոշումներ

դրան կից փա տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը` դա տա կան ակ տը կա յաց րած դա տա րա նին և գոր-
ծին մաս նակ ցող ան ձանց ու ղար կե լու վե րա բե րյալ ա պա ցույց նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ վե րը նշ ված օ րենսդ րա կան կար գա վո րու մը բխում է քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյու նում գոր ծող մր ցակ ցու թյան սկզ բուն քի է ու թյու նից և նպա տակ է հե տապն դում 
ա պա հո վե լու մյուս կող մի` իր գոր ծը հա վա սար պայ ման նե րում ներ կա յաց նե լու դա տա վա-
րա կան ըն թա ցա կար գը: Այս պես, ստա նա լով վե րաքն նիչ բո ղո քը և ծա նո թա նա լով դրա բո-
վան դա կու թյա նը` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց նում 
է վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու իր դա տա վա րա կան ի րա վուն քը: Ո ւս տի 
ցան կա ցած պա րա գա յում դա տա րա նը պար տա կա նու թյուն է կրում ստու գե լու` ա րդյոք բո-
ղոք բե րած ան ձը բո ղոքն ու ղար կել է գոր ծին մաu նակ ցող այլ ան ձանց, և ա րդյոք այն ու-
ղարկ վել է ճիշտ հաս ցե ով, քա նի որ դրա հի ման վրա է դա տա րանն ա պա հո վում կող մե րի 
մր ցակ ցու թյան և ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բունք նե րի պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը: 

Անդ րա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու հիմ քին, այն 
է` վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում վե րաքն նիչ 
բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե` չեն պահ պան վել նույն օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա ծի պա-
հանջ նե րը, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը փաս տել է, որ « վե րո հի շյալ հիմ քով (…) վե-
րա դարձ ված վե րաքն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նե լու դեպ քում սույն գոր ծով վի ճարկ վող 
դրույթ նե րը չպետք է մեկ նա բան վեն տա ռա ցի` զր կե լով ան ձին վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե-
լու ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նից: (…) կր կին ներ կա յաց վող վե րաքն-
նիչ բո ղո քի հետ կապ ված կա ռու ցա կար գե րը չպետք է ան հար կի ծան րա բեռ նեն ան ձանց: 
Այս ա ռու մով (…) կի րա ռե լի է նաև Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 2017 թվա կա նի ապ րի լի 
18-ի ՍԴՈ-1363 ո րոշ մամբ ար տա հայ տած այն դիր քո րո շու մը, հա մա ձայն ո րի. «(…) ե րբ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի մատ նան շած թե րու թյուն նե րը չեն ա ռնչ վի վճ ռա բեկ բո ղո քի տեքս տին, 
նույն բո ղո քի պատ ճենն [ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող] օ րենսգր քի 231-
րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սին հա մա պա տաս խան գոր ծը քն նող դա տա րան և գոր ծին մաս նակ-
ցող ան ձանց կր կին ու ղար կե լու մա սին ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու պա հանջն ան հար կի 
ծան րա բեռ նում է ոչ մի այն բո ղո քա բե րին, այլ նաև հա մա պա տաս խան կող մե րին, ո րոնք 
ստիպ ված են լի նե լու կր կին ու սումն ա սի րել նույ նա բո վան դակ բո ղո քը: Այդ տե սան կյու նից 
վե րա դարձ նե լուց հե տո կր կին ներ կա յաց ված նույն տեքստն ու նե ցող բո ղո քի պատ ճե նը 
կող մե րին կր կին ու ղար կե լը չի բխում ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով 
նա խա տես ված` ան ձի` ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից և չի հե-
տապն դում որ ևէ ի րա վա չափ նպա տակ»:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, ե րբ ա ռա ջին ան գամ ներ կա յաց ված 
վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ար ձա նագր ված 
խախ տու մը չի վե րա բե րել վե րաքն նիչ բո ղո քի բո վան դա կու թյա նը, ա պա վե րա դարձ ված վե-
րաքն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նե լու դեպ քում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը մեկ նա բա նե լիս պետք է հաշ վի առ նել օ րենսդ րի 
նպա տա կը: Մաս նա վո րա պես` ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 24.09.2019 թվա կա նի 
ՍԴՈ-1477 ո րոշ մամբ վեր լու ծե լով նշ ված ի րա վա նոր մը, ար ձա նագ րել է, որ « վե րո հի շյալ հիմ-
քով (…) վե րա դարձ ված վե րաքն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նե լու դեպ քում սույն գոր ծով 
վի ճարկ վող դրույթ նե րը չպետք է մեկ նա բան վեն տա ռա ցի` զր կե լով ան ձին վե րաքն նիչ բո-
ղոք բե րե լու ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նից: (…)»: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
վե րը նշ ված հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ նույն բո ղո քը (բո-
ղո քի պատ ճե նը) ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա ծի 5-րդ 
մա սին հա մա պա տաս խան գոր ծը քն նող դա տա րան և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց կր կին 
ու ղար կե լու մա սին ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու պա հանջն ան հար կի ծան րա բեռ նում է ոչ 
մի այն բո ղո քա բե րին, այլ նաև հա մա պա տաս խան կող մե րին, ո րոնք ստիպ ված են կր կին 
ու սումն ա սի րել նույ նա բո վան դակ բո ղո քը:

19.02.2019թ.
7. ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեն ը նդ դեմ 

«Ա մի գո Ար մեն» ՍՊԸ-ի, սնանկ. գործ թիվ ՍԴ2/0037/04/16

Խն դիր. 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նե լու թյան 
հար ցը լու ծե լիս կա րող են ա րդյոք կի րառ վել 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 

էջ
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դրան կից փա տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը` դա տա կան ակ տը կա յաց րած դա տա րա նին և գոր-
ծին մաս նակ ցող ան ձանց ու ղար կե լու վե րա բե րյալ ա պա ցույց նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ վե րը նշ ված օ րենսդ րա կան կար գա վո րու մը բխում է քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյու նում գոր ծող մր ցակ ցու թյան սկզ բուն քի է ու թյու նից և նպա տակ է հե տապն դում 
ա պա հո վե լու մյուս կող մի` իր գոր ծը հա վա սար պայ ման նե րում ներ կա յաց նե լու դա տա վա-
րա կան ըն թա ցա կար գը: Այս պես, ստա նա լով վե րաքն նիչ բո ղո քը և ծա նո թա նա լով դրա բո-
վան դա կու թյա նը` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց նում 
է վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու իր դա տա վա րա կան ի րա վուն քը: Ո ւս տի 
ցան կա ցած պա րա գա յում դա տա րա նը պար տա կա նու թյուն է կրում ստու գե լու` ա րդյոք բո-
ղոք բե րած ան ձը բո ղոքն ու ղար կել է գոր ծին մաu նակ ցող այլ ան ձանց, և ա րդյոք այն ու-
ղարկ վել է ճիշտ հաս ցե ով, քա նի որ դրա հի ման վրա է դա տա րանն ա պա հո վում կող մե րի 
մր ցակ ցու թյան և ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բունք նե րի պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը: 

Անդ րա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու հիմ քին, այն 
է` վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում վե րաքն նիչ 
բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե` չեն պահ պան վել նույն օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա ծի պա-
հանջ նե րը, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը փաս տել է, որ « վե րո հի շյալ հիմ քով (…) վե-
րա դարձ ված վե րաքն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նե լու դեպ քում սույն գոր ծով վի ճարկ վող 
դրույթ նե րը չպետք է մեկ նա բան վեն տա ռա ցի` զր կե լով ան ձին վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե-
լու ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նից: (…) կր կին ներ կա յաց վող վե րաքն-
նիչ բո ղո քի հետ կապ ված կա ռու ցա կար գե րը չպետք է ան հար կի ծան րա բեռ նեն ան ձանց: 
Այս ա ռու մով (…) կի րա ռե լի է նաև Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 2017 թվա կա նի ապ րի լի 
18-ի ՍԴՈ-1363 ո րոշ մամբ ար տա հայ տած այն դիր քո րո շու մը, հա մա ձայն ո րի. «(…) ե րբ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի մատ նան շած թե րու թյուն նե րը չեն ա ռնչ վի վճ ռա բեկ բո ղո քի տեքս տին, 
նույն բո ղո քի պատ ճենն [ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող] օ րենսգր քի 231-
րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սին հա մա պա տաս խան գոր ծը քն նող դա տա րան և գոր ծին մաս նակ-
ցող ան ձանց կր կին ու ղար կե լու մա սին ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու պա հանջն ան հար կի 
ծան րա բեռ նում է ոչ մի այն բո ղո քա բե րին, այլ նաև հա մա պա տաս խան կող մե րին, ո րոնք 
ստիպ ված են լի նե լու կր կին ու սումն ա սի րել նույ նա բո վան դակ բո ղո քը: Այդ տե սան կյու նից 
վե րա դարձ նե լուց հե տո կր կին ներ կա յաց ված նույն տեքստն ու նե ցող բո ղո քի պատ ճե նը 
կող մե րին կր կին ու ղար կե լը չի բխում ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով 
նա խա տես ված` ան ձի` ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից և չի հե-
տապն դում որ ևէ ի րա վա չափ նպա տակ»:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, ե րբ ա ռա ջին ան գամ ներ կա յաց ված 
վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ար ձա նագր ված 
խախ տու մը չի վե րա բե րել վե րաքն նիչ բո ղո քի բո վան դա կու թյա նը, ա պա վե րա դարձ ված վե-
րաքն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նե լու դեպ քում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը մեկ նա բա նե լիս պետք է հաշ վի առ նել օ րենսդ րի 
նպա տա կը: Մաս նա վո րա պես` ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 24.09.2019 թվա կա նի 
ՍԴՈ-1477 ո րոշ մամբ վեր լու ծե լով նշ ված ի րա վա նոր մը, ար ձա նագ րել է, որ « վե րո հի շյալ հիմ-
քով (…) վե րա դարձ ված վե րաքն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նե լու դեպ քում սույն գոր ծով 
վի ճարկ վող դրույթ նե րը չպետք է մեկ նա բան վեն տա ռա ցի` զր կե լով ան ձին վե րաքն նիչ բո-
ղոք բե րե լու ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նից: (…)»: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
վե րը նշ ված հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ նույն բո ղո քը (բո-
ղո քի պատ ճե նը) ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա ծի 5-րդ 
մա սին հա մա պա տաս խան գոր ծը քն նող դա տա րան և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց կր կին 
ու ղար կե լու մա սին ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու պա հանջն ան հար կի ծան րա բեռ նում է ոչ 
մի այն բո ղո քա բե րին, այլ նաև հա մա պա տաս խան կող մե րին, ո րոնք ստիպ ված են կր կին 
ու սումն ա սի րել նույ նա բո վան դակ բո ղո քը:

19.02.2019թ.
7. ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեն ը նդ դեմ 

«Ա մի գո Ար մեն» ՍՊԸ-ի, սնանկ. գործ թիվ ՍԴ2/0037/04/16

Խն դիր. 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նե լու թյան 
հար ցը լու ծե լիս կա րող են ա րդյոք կի րառ վել 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 
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թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի նոր մե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ « Նոր-
մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 28-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 4-րդ մա սե րի ի րա-
վադ րույթ նե րով ամ րագր ված են նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի՝ ժա մա նա կի մեջ գոր ծո ղու-
թյան կա նոն նե րը: Ը ստ այդմ, ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի 
գոր ծո ղու թյու նը տա րած վում է դրա ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո գոր ծող հա րա բե րու թյուն նե րի 
վրա: Այ սինքն՝ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը փաս տա ցի ի րա վա կան հետ ևանք ներ է ա ռա-
ջաց նում դրա ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո ծա գած կամ գոր ծող հա րա բե րու թյուն նե րի հա մար: Այս 
ը նդ հա նուր կա նո նից կա րող է նա խա տես վել բա ցա ռու թյուն մի այն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, 
օ րեն քով կամ տվյալ  նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով: Օ րենս դի րը մի ա ժա մա նակ սահ մա նել է, 
որ ու ժը կորց րած նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կամ դրա մա սի գոր ծո ղու թյու նը տա րած վում 
է մինչև դրա ու ժը կորց նե լու օ րը գոր ծող հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, ե թե օ րեն քով կամ ա կտն 
ու ժը կորց րած ճա նա չե լու մա սին նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով այլ բան նա խա տես ված չէ: 
Այ սինքն՝ ու ժը կորց րած նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը չի կա րող ի րա վա կան ազ դե ցու թյուն 
ու նե նալ դրա՝ ու ժը կորց նե լուց հե տո ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ: Նման 
ի րա վա կար գա վո րու մը նպա տակ ու նի պաշտ պա նել հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
այն մաս նա կից նե րին, ով քեր ար դեն ի սկ մտել են ո րո շա կի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ 
մինչև նոր ի րա վա կան ակ տի ըն դու նու մը՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ վեր ջին ներս 
ի րենց վար քա գիծն ար դեն ի սկ հա մա պա տաս խա նեց րել են ու ժը կորց րած նոր մա տիվ ի րա վա-
կան ակ տի կամ դրա մի մա սի իմ պե րա տիվ պա հանջ նե րին: 

Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը որ դեգ րել է այն սկզ բուն քը, հա մա ձայն ո րի՝ ի րա-
վա կան ակ տե րը կար գա վո րում են հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներն այն քան ժա մա նակ, 
քա նի դեռ չեն կորց րել ի րենց ի րա վա բա նա կան ու ժը: Ի րա վա բա նա կան ու ժի մեջ գտն վե լու 
հան գա ման քով է պայ մա նա վոր ված ի րա վա կան ակ տի՝ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րի վրա նե րազ դե լու հնա րա վո րու թյու նը: Այն ժա մա նակ, ե րբ նման ակ տը կորց նում է իր 
ի րա վա բա նա կան ու ժը, դա դա րում է կար գա վո րել հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներ, և 
այդ հա րա բե րու թյուն նե րի հնա րա վոր մաս նա կից նե րը դա դա րում են ու նե նալ իմ պե րա տիվ 
պար տա կա նու թյուն՝ ի րենց վար քա գի ծը հա մա պա տաս խա նեց նե լու ար դեն ի սկ ու ժը կորց րած 
ի րա վա կան ակ տի պա հանջ նե րին: Մի ա ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է փաս տել, որ օ րենս դի րը նշ-
ված ը նդ հա նուր կա նո նից թույ լատ րել է շե ղում մի այն այն դեպ քում, ե րբ օ րեն քով կամ ա կտն 
ու ժը կորց րած ճա նա չե լու մա սին նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով ան մի ջա կա նո րեն այլ բան է 
նա խա տես վել: Նման պայ ման նե րում ու ժը կորց րած նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը կամ դրա 
մի մա սը կա րող է ի րա վա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ դրա՝ ու ժը կորց նե լուց հե տո գոր ծող ի րա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 
թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով ու ժը կորց-
րած է ճա նաչ վել 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված և 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը: Միև նույն ժա մա նակ 09.02.2018 թվա կա-
նին ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի՝ «Ան ցու մային և եզ րա փա կիչ դրույթ ներ» վեր տա ռու թյամբ 439-րդ հոդ վա ծը նա խա-
տե սել է ո րո շա կի ի րա վա կար գա վո րումն եր, ո րոնք վե րա բե րում են ար դեն ի սկ ու ժը կորց րած՝ 
17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված և 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նոր մե րի գոր ծո ղու թյա նը: Ը ստ այդմ, օ րենս դիրն ան մի ջա-
կա նո րեն նա խա տե սել է մի այն եր կու դեպք, որ պի սի պա րա գա յում կա րող են կի րառ վել ու ժը 
կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նոր մե րը: Մաս նա վո րա պես՝ այդ 
նոր մե րը կի րառ վում են 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա դրու թյամբ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վա րույ թում 
գտն վող գոր ծե րը քն նե լիս, ի նչ պես նաև մինչև նույն օ րենսգր քի ու ժի մեջ մտ նե լը ներ կա յաց-
ված հայ ցա դի մումն ե րի, դի մումն ե րի և բո ղոք նե րի վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը լու ծե լիս: Այդ 
շր ջա նակ նե րից դուրս 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած 
և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
նոր մե րը չեն կա րող կի րառ վել, քա նի որ ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ ու ժը կորց րած նոր-
մա տիվ ակ տի կամ դրա մի մա սի դրույթ ներն ի րա վա կան ազ դե ցու թյուն չեն կա րող ու նե նալ 
դրա՝ ու ժը կորց նե լուց հե տո ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ: 

Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ հա մադ րե լով նոր մա տիվ ակ տե րի ժա մա նա կի մեջ գոր ծո ղու-
թյան կա նոն նե րը 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մտած ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ան ցու մային և եզ րա փա կիչ դրույթ նե րի հետ՝ 
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Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 09.04.2018 թվա կա նի դրու թյամբ ա ռա ջին ա տյա-
նի դա տա րա նում քնն վող գոր ծե րի նկատ մամբ են թա կա են կի րառ ման 17.06.1998 թվա կա-
նին ըն դուն ված և 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի նոր մե րը, սա կայն այդ գոր ծե րով 09.04.2018 թվա կա նից հե տո վե րաքն նիչ 
բո ղո քար կում ի րա կա նաց ված լի նե լու պայ ման նե րում պետք է կի րառ վեն ար դեն 09.02.2018 
թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի նոր մե րը: Մի ա ժա մա նակ՝ նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ 
բո ղո քարկ ված դա տա կան ակ տը կա յաց վել է 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 
թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նոր մե րի շր ջա նակ նե րում, են թադ րյալ դա տա կան սխա լի առ-
կա յու թյու նը պետք է գնա հատ վի տվյալ դա տա կան ակ տի կա յաց ման պա հին գոր ծող ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նոր մե րի լույ սի ներ քո՝ հիմք ըն դու նե լով 
« Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 28-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի կար գա-
վո րու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գել է, որ օ րենս դի րը «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում հս տակ նա խա տե սել է այն դա տա վա րա կան ժա ե տը, ո րի 
ըն թաց քում սնան կու թյան գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում կա յաց վող ո րո շումն ե րը կա րող են 
բո ղո քարկ վել վե րաքն նու թյան կար գով, այն է՝ դրանք կա յաց վե լուց հե տո 15-օ րյա ժա ե-
տում: Այդ ժա ե տից հե տո դա տա կան ակ տի բո ղո քար կու մը հնա րա վոր է, ե րբ դա տա րա նը 
ժա ե տի բաց թո ղու մը հա մա րում է հար գե լի: Ը ստ այդմ, վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը 
մերժ վում է, ե թե վե րաքն նիչ բո ղո քը բեր վել է սահ ման ված ժա ե տը լրա նա լուց հե տո, և 
բաց թո ղած ժա ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը մերժ վել է: Մի ա ժա մա նակ, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը, գտել 
է, որ այն դեպ քում, ե րբ բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րաց ման ժա ե տի բաց թո ղու մը պայ-
մա նա վոր ված է ստո րա դաս դա տա րա նի ան գոր ծու թյամբ, բաց թողն ված դա տա վա րա կան 
ժա ե տը վե րա կանգ նե լու հար ցը քն նար կե լիս վե րա դաս դա տա րա նը պետք է ա ռաջ նորդ-
վի ան ձի ի րա վունք նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ա պա հով ման ան հրա ժեշ տու թյան և 
դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան սկզ բունք նե րով:

Ս ՆԱՆ 

31.07.2019թ.
8. Գա յա նե Կի րա կո սյան, սնանկ. գործ թիվ ՇԴ/0016/04/18

Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է կա մա վոր սնան կու թյան դի մու մի հի-
ման վրա հա րուց ված գոր ծով կա յաց ված եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տը պար տա տի րոջ 
կող մից բո ղո քար կե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան հար ցին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ պար տա պա-
նին սնանկ ճա նա չե լու կամ սնանկ ճա նա չե լու դի մու մը մեր ժե լու մա սին ո րո շու մը կա րող է 
բո ղո քարկ վել բա ցա ռա պես տվյալ գոր ծով պար տա պան և/ կամ պար տա տեր հան դի սա ցող 
ան ձի կող մից, այ սինքն՝ որ պես զի ան ձը կա րո ղա նա բո ղո քար կել իր շա հե րին ա ռնչ վող և իր 
ի րա վունք նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի հետ ան մի ջա կա նո րեն կապ ված սնան կու թյան 
գոր ծով կա յաց ված վճի ռը, նա պետք է տվյալ գոր ծով հան դի սա նա կամ պար տա պան, կամ 
պար տա տեր:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րենսդ րա կան նման կար գա վո րումն ի նք նան պա-
տակ չէ, այն բխում է սնան կու թյան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյու նից: Մաս նա վո րա պես` 
ան ձին սնանկ ճա նա չե լը պայ մա նա վոր ված է ‹‹Ս նան կու թյան մա սին›› ՀՀ օ րեն քի 3-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված հիմ քե րի և ան վճա րու նա կու թյան հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյամբ 
կամ բա ցա կա յու թյամբ, ի նչն իր հեր թին ան դրա դառ նում է պար տա պա նի և պար տա տի րոջ 
ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի վրա, որ պի սի պայ ման նե րում օ րենսդ րի կող մից սահ-
ման ված կար գա վո րու մը կրում է իմ պե րա տիվ բնույթ, այ սինքն՝ պար տա պա նին սնանկ ճա-
նա չե լու կամ սնանկ ճա նա չե լու դի մու մը մեր ժե լու մա սին դա տա րա նի վճի ռը բո ղո քար կե լու 
ի րա վուն քը վե րա պահ ված է բա ցա ռա պես պար տա պա նին կամ պար տա տի րո ջը։

էջ
649-656
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12.12.2019թ.
9. Դա վիթ Մել քո նյա նը և Նո րա Խա չատ րյանն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա  թյանն ա ռըն-

թեր ան  քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/5503/05/18

Խն դիր. Ա րդյո՞ք ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա-
սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայ ցի (մաս նա վո րա պես՝ ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյու նը ոչ 
ի րա վա չափ ճա նա չե լու հայ ցի) հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծի քն նու թյան ար դյուն-
քում ըն դուն վե լիք դա տա կան ակ տով կա րող են շո շափ վել նաև այլ ան ձանց ի րա վունք ներ, 
ին չով պայ մա նա վոր ված է դա տա վա րու թյան մեջ վեր ջին նե րիս որ պես եր րորդ ան ձինք ներգ-
րա վե լու հար ցի լու ծու մը։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ, օ րենս դի-
րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ մա նել է վար-
չա կան մարմն ի՝ ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյան վի ճարկ ման հնա րա վո րու թյուն՝ հաշ վի առ նե լով 
այն հան գա ման քը, որ վար չա կան մարմն ի՝ ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյան ոչ ի րա վա չափ ճա-
նա չու մը կա րող է ա ռա ջաց նել, փո փո խել կամ դա դա րեց նել ո րո շա կի ի րա վա հա րա բե րու թյուն, 
կամ ա պա հո վել ան հրա ժեշտ նա խադ րյալ ներ՝ ո րո շա կի ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման, փո-
փոխ ման կամ դա դա րեց ման հա մար: Վար չա կան մարմն ի՝ ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյու նը ոչ 
ի րա վա չափ ճա նա չե լու հայ ցը, ի նչ պես և վար չա կան դա տա վա րու թյու նում առ կա մյուս բո լոր 
հայ ցա տե սակ նե րը, միտ ված են ան ձի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան 
ա պա հով մա նը: Այ սինքն՝ վար չա կան մարմն ի՝ ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյամբ ևս կա րող են 
խախտ վել (ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի մաս տով) 
ան ձի ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը, ո րոնց պաշտ պա նու թյան հա մար էլ հենց այդ ան ձը 
դի մում է դա տա րան: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան մարմն ի՝ ի րեն սպա-
ռած գոր ծո ղու թյան ոչ ի րա վա չափ ճա նա չու մը ա ռա ջաց նում է ի րա վա կան հետ ևանք ներ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի հա մար: Որ պես կա նոն՝ այդ ի րա վա կան հետ ևանք-
ներն ա ռա ջա նում են կող մե րի՝ հայց վո րի և պա տաս խա նո ղի հա մար: Միև նույն ժա մա նակ, 
վար չա կան մարմն ի՝ ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյան ոչ ի րա վա չափ ճա նաչ մամբ կա րող են շո-
շափ վել նաև գոր ծով հայց վոր և պա տաս խա նող չհան դի սա ցող ան ձանց ի րա վունք նե րը: Հետ-
ևա բար վեր ջին ներս պետք է ներգ րավ վեն վար չա կան մարմն ի՝ ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյու նը 
ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու պա հան ջի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծում՝ որ պես եր րորդ ան ձ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ այն հան գա ման քը, որ հայց վոր նե րի կող մից 
ներ կա յաց վել է ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու պա հանջ, դեռևս չի 
նշա նա կում, որ տվյալ գոր ծով կա յաց վե լիք դա տա կան ակ տը չի կա րող ա ռնչ վել որ ևէ ան ձի 
ի րա վունք նե րին կամ օ րի նա կան շա հե րին: 

Այս պես՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը, ի թիվս 
այլ նի, նա խա տե սում է կա տար մամբ կամ որ ևէ այլ կերպ ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյու նը կամ 
ան գոր ծու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու հնա րա վո րու թյուն նաև այն դեպ քի հա մար, ե րբ 
հայց վո րը մտա դիր է պա հան ջել գույ քային վնա սի հա տու ցում: Փաս տո րեն, ի րեն սպա ռած 
գոր ծո ղու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու նպա տակ ու նե ցող ան ձը կա րող է հե տա գա յում պա-
հան ջել գույ քային վնա սի հա տու ցում:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան մար մին նե րի կող մից ըն դուն ված 
ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տե րի, նրանց կա տա րած ոչ ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ 
ոչ ի րա վա չափ ան գոր ծու թյան հետ ևան քով, այ սինքն՝ ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյամբ պատ-
ճառ ված վնա սի հա տուց ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն ներն օ րենս դի րը կար գա վո րել է 
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ բաժ նով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյու նը ոչ ի րա վա չափ 
ճա նա չե լու պա հան ջով հայց վո րի կող մից ներ կա յաց ված ճա նաչ ման հայ ցի բա վա րար ման 
դեպ քում հայց վո րը հնա րա վո րու թյուն է ստա նում վար չա կան մարմն ից պա հան ջել ոչ ի րա վա-
չափ վար չա րա րու թյան հետ ևան քով պատ ճառ ված վնա սի հա տու ցում, ո րը, ը ստ « Վար չա րա-
րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 97-րդ հոդ վա ծի, ի րա կա-
նաց վում է վար չա րա րու թյամբ ա ռա ջա ցած հետ ևանք նե րը վե րաց նե լու կամ դրա մա կան մի-
ջոց նե րով հա տու ցե լու ե ղա նա կով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ նախ կին կամ այլ դրու թյան վե րա կանգ նու մը՝ 
որ պես ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման ե ղա նակ, կա րող 
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է հան գեց նել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ան ձին պատ կա նող գույ քի կազ մի կամ կար գա-
վի ճա կի փո փո խու թյան:

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ի րենց հա մար բա րեն-
պաստ դա տա կան ա կտ կա յաց վե լու պա րա գա յում հայց վոր նե րը ձեռք կբե րեն ոչ ի րա վա-
չափ վար չա րա րու թյամբ վնա սի հա տու ցում պա հան ջե լու ի րա վունք, որ պի սին կա րող է 
հան դի սա նալ նաև նախ կին դրու թյան վե րա կանգ նու մը: Վնա սի հա տուց ման այդ ե ղա նա կի 
ի րա ցումն էլ իր հեր թին կա րող է հան գեց նել հայց վոր նե րին և այլ ան ձի հա մա տեղ սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող ան շարժ գույ քի կազ մի կամ կար գա վի ճա կի փո փո խու-
թյան: Հետ ևա բար այդ ան ձի կող մից ներ կա յաց ված` եր րորդ ան ձ ներգ րա վե լու մա սին միջ-
նոր դու թյու նը են թա կա էր բա վա րար ման:

 ԴԱ ՏԱ ՎԱ ՐԱ ԿԱՆ ԺԱՄ ԿԵՏ ՆԵՐԸ

14.05.2019թ.
10. « Փա րի  տո րի» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ ՀՀ տն տե սա կան զար գաց ման 

և ներդ մն ե րի նա խա րա  թյան մտա վոր սե փա կա  թյան գոր ծա կա  թյան (ի րա-
վա հա ջորդ` ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա  թյան մտա վոր սե փա կա  թյան գոր ծա կա-

 թյան), վարչ. գործ թիվ ՎԴ/3317/05/17

Խն դիր. (1) ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված նյու թաի րա վա կան հիմ քե րով ան վա վեր ճա նա չե լու 
վե րա բե րյալ հայցն ի ՞նչ ժա ետ նե րում կա րող է ներ կա յաց վել վար չա կան դա տա րան, (2) 
«Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սով սահ ման ված՝ 
ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե լու հայ ցով դա տա րան դի մե լու հն գա մյա ժա ե-
տը պահ պան ված լի նե լու փաս տը կա րող է ա րդյո՞ք ի նք նին (per se) հիմք հան դի սա նալ վի-
ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժա ե տը վե րա կանգ նե լու 
վե րա բե րյալ հայց վո րի միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
դա տա րան դի մե լու կամ ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը մար դու՝ սահ-
մա նադ րաի րա վա կան և մի ջազ գային ի րա վա կան նոր մե րով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան հիմն ա րար ի րա վունք նե րի կար ևո րա գույն 
բա ղադ րիչն է:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենս-
գիր քը սահ մա նում է վար չա կան դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ժա ե տային սահ մա նա փա-
կումն ե րը՝ ը ստ հայ ցա տե սակ նե րի ամ րագ րե լով այն ի րա վա դա դա րեց նող դա տա վա րա կան 
ժա ետ նե րը, ո րոնց ըն թաց քում հա մա պա տաս խան սուբյեկ տը կա րող է դի մել վար չա կան 
դա տա րան: 

Օ րենս դի րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 65-րդ հոդ վա ծով 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, մի-
ա ժա մա նակ, նույն օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծում նա խա տե սել է այն ժա ետ նե րը, ո րոնց 
ըն թաց քում հայ ցը կա րող է ներ կա յաց վել վար չա կան դա տա րան: Ամ րագ րե լով վար չա կան 
դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լու ժա ետ նե րը՝ օ րենս դի րը հա տուկ նա խա տե սել է նաև բաց 
թողն ված ժա ետ նե րը վե րա կանգ նե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը հա մա պա տաս-
խան միջ նոր դու թյան և հար գե լի պատ ճառ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում, ի սկ մնա ցած բո լոր 
դեպ քե րի հա մար ամ րագ րել է, որ դա տա վա րա կան ժա ետ նե րի ա վար տից հե տո ներ կա-
յաց ված հայ ցա դի մումն ե րը, բո ղոք նե րը և այլ փաս տաթղ թե րը դա տա րա նը չի քն նար կում և 
վե րա դարձ նում է դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ օ րենս դիրն ապ րան քային նշա նի 
գրան ցու մը՝ որ պես վար չա կան ա կտ, ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դա տա կան հայց 
ներ կա յաց նե լու ժա ետ նե րի կա պակ ցու թյամբ այլ ի րա վա կար գա վո րում է սահ մա նել ապ-
րան քային և սպա սարկ ման նշան նե րի գրանց ման, ի րա վա կան պահ պա նու թյան և օգ տա-
գործ ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող օ րենսդ րա կան ակ տում՝ «Ապ-
րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում:

«Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 1.1-րդ մա սե րի 
հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նին թույլ է տվել կա տա րե լու հետ ևյալ 
դա տո ղու թյուն նե րը. 1) «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը ամ րագ րում է ապ րան-
քային նշա նի գրան ցու մը դա տա կան կար գով ան վա վեր ճա նա չե լու նյու թաի րա վա կան հիմ-
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է հան գեց նել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ան ձին պատ կա նող գույ քի կազ մի կամ կար գա-
վի ճա կի փո փո խու թյան:

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ի րենց հա մար բա րեն-
պաստ դա տա կան ա կտ կա յաց վե լու պա րա գա յում հայց վոր նե րը ձեռք կբե րեն ոչ ի րա վա-
չափ վար չա րա րու թյամբ վնա սի հա տու ցում պա հան ջե լու ի րա վունք, որ պի սին կա րող է 
հան դի սա նալ նաև նախ կին դրու թյան վե րա կանգ նու մը: Վնա սի հա տուց ման այդ ե ղա նա կի 
ի րա ցումն էլ իր հեր թին կա րող է հան գեց նել հայց վոր նե րին և այլ ան ձի հա մա տեղ սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող ան շարժ գույ քի կազ մի կամ կար գա վի ճա կի փո փո խու-
թյան: Հետ ևա բար այդ ան ձի կող մից ներ կա յաց ված` եր րորդ ան ձ ներգ րա վե լու մա սին միջ-
նոր դու թյու նը են թա կա էր բա վա րար ման:

 ԴԱ ՏԱ ՎԱ ՐԱ ԿԱՆ ԺԱՄ ԿԵՏ ՆԵՐ

14.05.2019թ.
10. « Փա րի զյան սուրճ ֆակ տո րի» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ ՀՀ տն տե սա կան զար գաց ման 

և ներդ րումն ե րի նա խա րա րու թյան մտա վոր սե փա կա նու թյան գոր ծա կա լու թյան (ի րա-
վա հա ջորդ` ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյան մտա վոր սե փա կա նու թյան գոր ծա կա-
լու թյան), վարչ. գործ թիվ ՎԴ/3317/05/17

Խն դիր. (1) ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված նյու թաի րա վա կան հիմ քե րով ան վա վեր ճա նա չե լու 
վե րա բե րյալ հայցն ի ՞նչ ժամկ ետ նե րում կա րող է ներ կա յաց վել վար չա կան դա տա րան, (2) 
«Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սով սահ ման ված՝ 
ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե լու հայ ցով դա տա րան դի մե լու հն գա մյա ժամկ ե-
տը պահ պան ված լի նե լու փաս տը կա րող է ա րդյո՞ք ի նք նին (per se) հիմք հան դի սա նալ վի-
ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու 
վե րա բե րյալ հայց վո րի միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
դա տա րան դի մե լու կամ ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը մար դու՝ սահ-
մա նադ րաի րա վա կան և մի ջազ գային ի րա վա կան նոր մե րով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան հիմն ա րար ի րա վունք նե րի կար ևո րա գույն 
բա ղադ րիչն է:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենս-
գիր քը սահ մա նում է վար չա կան դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ժամկ ե տային սահ մա նա փա-
կումն ե րը՝ ը ստ հայ ցա տե սակ նե րի ամ րագ րե լով այն ի րա վա դա դա րեց նող դա տա վա րա կան 
ժամկ ետ նե րը, ո րոնց ըն թաց քում հա մա պա տաս խան սուբյեկ տը կա րող է դի մել վար չա կան 
դա տա րան: 

Օ րենս դի րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 65-րդ հոդ վա ծով 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, մի-
ա ժա մա նակ, նույն օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծում նա խա տե սել է այն ժամկ ետ նե րը, ո րոնց 
ըն թաց քում հայ ցը կա րող է ներ կա յաց վել վար չա կան դա տա րան: Ամ րագ րե լով վար չա կան 
դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լու ժամկ ետ նե րը՝ օ րենս դի րը հա տուկ նա խա տե սել է նաև բաց 
թողն ված ժամկ ետ նե րը վե րա կանգ նե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը հա մա պա տաս-
խան միջ նոր դու թյան և հար գե լի պատ ճառ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում, ի սկ մնա ցած բո լոր 
դեպ քե րի հա մար ամ րագ րել է, որ դա տա վա րա կան ժամկ ետ նե րի ա վար տից հե տո ներ կա-
յաց ված հայ ցա դի մումն ե րը, բո ղոք նե րը և այլ փաս տաթղ թե րը դա տա րա նը չի քն նար կում և 
վե րա դարձ նում է դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ օ րենս դիրն ապ րան քային նշա նի 
գրան ցու մը՝ որ պես վար չա կան ա կտ, ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դա տա կան հայց 
ներ կա յաց նե լու ժամկ ետ նե րի կա պակ ցու թյամբ այլ ի րա վա կար գա վո րում է սահ մա նել ապ-
րան քային և սպա սարկ ման նշան նե րի գրանց ման, ի րա վա կան պահ պա նու թյան և օգ տա-
գործ ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող օ րենսդ րա կան ակ տում՝ «Ապ-
րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում:

«Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 1.1-րդ մա սե րի 
հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նին թույլ է տվել կա տա րե լու հետ ևյալ 
դա տո ղու թյուն նե րը. 1) «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը ամ րագ րում է ապ րան-
քային նշա նի գրան ցու մը դա տա կան կար գով ան վա վեր ճա նա չե լու նյու թաի րա վա կան հիմ-
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քե րը, 2) «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը կան խո րո շում է ապ րան քային նշա նի 
գրան ցումն այդ նյու թաի րա վա կան հիմ քե րով ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջով դա տա րան դի-
մե լու շա հագր գիռ սուբյեկտ նե րի շր ջա նա կը, 3)  «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քը սահ մա նում է նույն օ րեն քով ամ րագր ված նյու թաի րա վա կան հիմ քե րով և նույն օ րեն քով 
կան խո րոշ ված շա հագր գիռ սուբյեկտ նե րի կող մից ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե-
լու հայ ցով դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ի րաց ման ժամկ ե տային սահ մա նը, ո րը հան գում է 
հետ ևյա լին. (-)  օ րեն քով կան խո րոշ ված շա հագր գիռ սուբյեկտ նե րը կա րող են ապ րան-
քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե լու հայց ներ կա յաց նել դա տա րան 5 տար վա ըն թաց քում, 
(-) այդ հն գա մյա ժամկ ե տի սկիզբ է հա մար վում ապ րան քային նշա նի գրանց ման մա սին տե-
ղե կու թյուն նե րը «Ար դյու նա բե րա կան սե փա կա նու թյուն» պաշ տո նա կան տե ղե կագ րում հրա-
պա րա կե լու օ րը կամ «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
ապ րան քային նշա նին ա ռանց գրանց ման պահ պա նու թյուն տրա մադ րե լու օ րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե լու հայ ցով 
դա տա րան դի մե լու հա մար «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված հն-
գա մյա ժամկ ետն այն ա ռա վե լա գույն ժամկ ե տային սահ մանն է, ո րի ըն թաց քում շա հագր գիռ 
ան ձը կա րող է դի մել դա տա րան՝ ապ րան քային նշա նի գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա-
հան ջով: Այլ կերպ ա սած՝ ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե լու հայ ցով դա տա րան 
դի մե լու հա մար «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված հն գա մյա ժամ-
կե տը նյու թաի րա վա կան ի րա վա դա դա րեց նող ժամկ ետ է, ո րի լրա նա լուց հե տո շա հագր գիռ 
ան ձը զրկ վում է ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե լու հա մա պա տաս խան հայ ցով դա-
տա րան դի մե լու ի րա վուն քից: «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով այդ պի սի ժամ-
կետ նա խա տե սելն ու նի գործ նա կան կար ևոր նշա նա կու թյուն. այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
վար չա կան դա տա րա նին ժա մա նա կին բա ցա հայ տե լու գոր ծի հան գա մանք նե րը և կա յաց նե լու 
ճիշտ դա տա կան ա կտ, պաշտ պա նում է ապ րան քային նշան նե րի օգ տա գործ ման հետ կապ-
ված քա ղա քա ցի ա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կա յու նու թյու նը, ի նչ պես նաև ա պա հո վում է մի 
կող մից՝ ապ րան քային նշա նի գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու հայ ցով դա տա րան դի մե լու 
ի րա վունք ու նե ցող սուբյեկտ նե րի և մյուս կող մից՝ վի ճե լի ապ րան քային նշա նի ի րա վա տի րոջ 
ու եր րորդ ան ձանց շա հե րի հա վա սա րակշ ռու մը: Սահ մա նե լով ապ րան քային նշա նի գրան ցու-
մը վի ճար կե լու հայ ցով դա տա րան դի մե լու հն գա մյա ժամկ ե տը՝ օ րենս դիրն ա ռաջ նորդ վել է 
այն կան խադ րույ թով, որ այդ ժամկ ե տի ըն թաց քում շա հագր գիռ ան ձը պետք է ող ջամ տո րեն 
տե ղյակ լի նի այն պի սի ապ րան քային նշա նի գրանց ման մա սին, ո րի գրան ցումն ա ռեր ևույթ 
խախ տում է իր ի րա վունք նե րը, քա նի որ «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ապ րան քային նշա նը պե տա կան գրան ցա մա տյա նում գրան-
ցե լու օր վա նից հե տո՝ մե կամ սյա ժամկ ե տում, պե տա կան լի ա զոր մար մինն ապ րան քային 
նշա նի գրանց ման մա սին տե ղե կու թյուն նե րը հրա պա րա կում է «Ար դյու նա բե րա կան սե փա-
կա նու թյուն» պաշ տո նա կան տե ղե կագ րում։ Այլ կերպ ա սած՝ ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը 
վի ճար կե լու հայ ցով դա տա րան դի մե լու հն գա մյա ժամկ ե տը լի ո վին բա վա րար է շա հագր գիռ 
ան ձի կող մից իր խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հայց հա րու ցե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծել է, որ թեև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
51-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ րագր ված է, որ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե-
լու ժամկ ետ նե րը կա րող են սահ ման վել ոչ մի այն ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քով, այլ նաև ու րիշ օ րենք նե րով, սա կայն դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու՝ 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված ժամկ ետ նե րը գե րա կա յում են այլ 
օ րենք նե րով սահ ման ված ժամկ ետ նե րի նկատ մամբ: Նշ ված դա տո ղու թյու նը հիմն ված է ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված այն ի րա-
վադ րույ թի վրա, ո րի հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գը սահ ման վում է նույն 
օ րենսգր քով և « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րենս գիրք» Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան օ րեն քով, ի սկ նույն օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե-
րում՝ նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով։ 
Նշ ված ի րա վա կար գա վո րու մից հետ ևում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով 
սահ ման ված դա տա վա րա կան կար գը (ձ ևը) և, մաս նա վո րա պես, այդ կար գի մեջ մտ նող՝ դա-
տա վա րա կան ժամկ ետ նե րը վար չա դա տա վա րա կան գոր ծըն թա ցի հա մար ու նեն ա ռաջ նային 
նշա նա կու թյուն և որ ևէ դեպ քում չեն կա րող ան տես վել կամ չկի րառ վել՝ այլ նյու թաի րա վա կան 
օ րենք նե րում դրան ցից տար բեր վող ժամկ ետ ներ սահ ման ված լի նե լու պատ ճա ռով: 

Ա վե լին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ ապ րան քային նշա նի գրան ցումն ան վա-
վեր ճա նա չե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե լու ժամկ ետ նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քով և «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված՝ 
ա ռա ջին հա յաց քից հա կա սա կան թվա ցող կար գա վո րումն ե րի միջև ի րա կա նում որ ևէ հա կա-
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սու թյուն առ կա չէ: ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված՝ վի ճարկ ման 
հայց ներ կա յաց նե լու եր կամ սյա ժամկ ե տը և ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե լու 
հայ ցով դա տա րան դի մե լու հա մար «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ-
ման ված հն գա մյա ժամկ ետն ու նեն զու գա հեռ կի րա ռու թյուն ու մի մյանց հետ հա կա սու թյան 
մեջ չեն մտ նում: Այս պես՝ շա հագր գիռ ան ձն «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 23-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սով սահ ման ված՝ ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե-
լու հայ ցով դա տա րան դի մե լու հն գա մյա ժամկ ե տի ըն թաց քում ի րա վունք ու նի դա տա կան 
կար գով վի ճար կե լու այդ ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը՝ պահ պա նե լով վի ճարկ ման հայց 
ներ կա յաց նե լու հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված եր կամ սյա ժամկ ե տը, ի սկ այդ դա տա վա րա կան ժամկ ե տը 
բաց թողն ված լի նե լու դեպ քում՝ այն վե րա կանգ նե լու ը նդ հա նուր կա ռու ցա կար գը:

Նշ ված կա ռու ցա կարգն ա ռա ջին հեր թին են թադ րում է, որ վի ճարկ ման հայց ներ կա-
յաց նե լու հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
1-ին կե տով սահ ման ված եր կամ սյա ժամկ ե տը բաց թո ղած ան ձը պար տա վոր է ներ կա յաց-
նել բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ ետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լու ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն: Նման միջ նոր դու թյան ներ-
կա յա ցումն օբյեկ տիվ ի րա վա կան ան հրա ժեշ տու թյուն է և հե տապն դում է վի ճարկ ման հայց 
ներ կա յաց նե լու եր կամ սյա ժամկ ե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը հար գե լի հա մա րե լու հար ցը 
քն նար կե լու և լու ծե լու մի ջո ցով ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա ցումն 
ա պա հո վե լու ի րա վա չափ նպա տակ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել հա վե լել, որ ապ րան քային նշա նի 
գրան ցու մը վի ճար կե լու հայ ցով դա տա րան դի մե լու՝ «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սով սահ ման ված հն գա մյա ժամկ ե տը պահ պան ված լի նե լու 
փաս տը չի կա րող ի նք նին (per se) հիմք հան դի սա նալ վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու բաց 
թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ հայց վո րի միջ նոր դու-
թյու նը բա վա րա րե լու հա մար: Նշ ված փաստն ըն դա մե նը հան դի սա նում է այն նվա զա գույն 
պայ մա նը, ո րի առ կա յու թյան դեպ քում դա տա րա նը պար տա վոր է ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված ձևով քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել բաց թողն ված դա-
տա վա րա կան ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ հայց վո րի միջ նոր դու թյան հիմ քում 
դր ված հան գա մանք նե րը և ո րո շել դա տա վա րա կան ժամկ ե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռի՝ 
հար գե լի լի նե լու կամ չլի նե լու հար ցը: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հա մադ րե լով ապ րան քային նշա նի գրան ցումն ան-
վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե լու ժամկ ետ նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով և «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման-
ված վե րոգ րյալ ի րա վա կար գա վո րումն ե րը, հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ այդ ի րա վա-
կար գա վո րումն ե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում պետք է 
մեկ նա բան վեն և կի րառ վեն հետ ևյալ կերպ. 1) «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
23-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ամ րագր ված նյու թաի րա վա կան հիմ քե րով և նույն հոդ վա ծի 1.1-
րդ մա սով կան խո րոշ ված շա հագր գիռ ան ձինք ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե լու 
հայ ցով դա տա րան կա րող են դի մել ապ րան քային նշա նի գրանց ման մա սին տե ղե կու թյուն-
նե րը «Ար դյու նա բե րա կան սե փա կա նու թյուն» պաշ տո նա կան տե ղե կագ րում հրա պա րա կե-
լու օր վա նից կամ «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
ապ րան քային նշա նին ա ռանց գրանց ման պահ պա նու թյուն տրա մադ րե լու օր վա նից հե տո 
5 տար վա ըն թաց քում, 2) բա ցի վե րը նշ ված հն գա մյա ժամկ ե տից, շա հագր գիռ ան ձը պար-
տա վոր է պահ պա նել նաև վի ճարկ ման հայ ցով դա տա րան դի մե լու հա մար ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված եր կամ-
սյա ժամկ ե տը, ո րը հաշ վարկ վում է վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի, այ սինքն՝ ապ րան քային 
նշա նի գրանց ման ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից, 3) ե թե ապ րան քային նշա նի գրան ցումն ան վա-
վեր ճա նա չե լու պա հան ջով դա տա րան դի մած ան ձը բաց է թո ղել վի ճարկ ման հայց ներ կա-
յաց նե լու եր կամ սյա ժամկ ե տը, ա պա վեր ջինս ա մեն դեպ քում պար տա վոր է ներ կա յաց նել 
բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ ետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա-
տա րե լու ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն, 4) ապ րան քային նշա նի գրան-
ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջով դա տա րան դի մած ան ձի կող մից ներ կա յաց ված այդ 
միջ նոր դու թյու նը կա րող է բա վա րար վել, ե թե ան ձը ժամկ ե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ-
ճա ռով, 5) վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու եր կամ սյա ժամկ ե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը 
կա րող է հար գե լի հա մար վել մի այն այն պայ ման նե րում, ե րբ «Ապ րան քային նշան նե րի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սով սահ ման ված՝ ապ րան քային նշա նի գրան ցու-
մը վի ճար կե լու հայ ցով դա տա րան դի մե լու հն գա մյա ժամկ ե տը հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց նե-
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լու պա հի դրու թյամբ լրա ցած չի ե ղել, սա կայն նշ ված պայ մա նի առ կա յու թյունն ի նք նին (per se) 
բա վա րար չէ այդ միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու հա մար, 6) նշ ված պայ մա նի առ կա յու թյան 
դեպ քում, այ սինքն՝ ե թե «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ 
մա սով սահ ման ված հն գա մյա ժա ե տը լրա ցած չէ, վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է 
քն նար կել բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժա ետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն-
ներ կա տա րե լու ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյան հիմ քում դր ված հան գա-
մանք նե րը և ո րո շել դա տա վա րա կան ժա ե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռի՝ հար գե լի լի նե լու 
կամ չլի նե լու հար ցը՝ ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ը նդ հա նուր 
ի րա վա կար գա վո րումն ե րով և դրանց վե րա բե րյալ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ձևա վո րած ի րա-
վա կան դիր քո րո շումն ե րով, 7) վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու եր կամ սյա ժա ե տը բաց 
թող նե լու պատ ճա ռը չի կա րող հար գե լի հա մար վել, ե թե «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սով սահ ման ված՝ ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե-
լու հայ ցով դա տա րան դի մե լու հն գա մյա ժա ե տը հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց նե լու պա հի դրու-
թյամբ լրա ցած է ե ղել, 8) ե թե Ապ րան քային նշան նե րի մա սին ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 
1.1-րդ մա սով սահ ման ված՝ ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե լու հայ ցով դա տա րան 
դի մե լու հն գա մյա ժա ե տը հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց նե լու պա հի դրու թյամբ լրա ցած է ե ղել, 
ա պա բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժա ետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լու ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին հայց վո րի միջ նոր դու թյունն ա մեն դեպ քում 
են թա կա է մերժ ման՝ ժա ե տը բաց թող նե լու պատ ճառն ան հար գե լի հա մար վե լու հիմ քով:

 ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԾԱԽ ՍԵՐԸ

13.03.2019թ.
11. «Թ րանս փա րեն սի Ին թեր նեշնլ հա կա կո  ցի ոն կենտ րոն» ՀԿ-ն և «Թ րանս-

փա րեն սի Ին թեր նեշնլ հա կա կո  ցի ոն կենտ րոն» ՀԿ-ի դի տորդ Ա նի Գևոր գյանն ը նդ-
դեմ ՀՀ կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի և թիվ 34 ը նտ րա տա րած քային ը նտ-
րա կան հանձ նա ժո ղո վի, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/7479/05/16

Խն դիր. Ա րդյո՞ք պար տա վո րեց ման հայ ցով դա տա րան դի մե լիս առ կա է պե տա կան տուր-
քի վճար ման պար տա կա նու թյուն նաև այն վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման պա հան ջի հա մար, 
ո րով մերժ վել է բա րեն պաստ վար չա կան ակ տի ըն դու նու մը, ե թե այդ պա հանջն ի րա վուն քի 
ու ժով նե րառ ված է պար տա վո րեց ման հայ ցում: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան շր ջա նակ նե րում հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու հա մար, որ պես կա նոն, 
ան հրա ժեշտ է վճա րել պե տա կան տուրք, ո րի վճար ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե-
րը կար գա վոր ված են « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: Նշ ված օ րեն քի՝ ի րա վա հա-
րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 9-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից 
հետ ևում է, որ օ րենս դի րը դա տա րան ներ կա յաց վող հայ ցա դի մումն ե րի հա մար գանձ վող պե-
տա կան տուր քի դրույ քա չա փը ո րո շե լիս ե լա կե տային է հա մա րել հայ ցա պա հանջ նե րի բնույ-
թը, այ սինքն` պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, թե 
ա րդյոք ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջը գույ քային բնույ թի է, թե` ոչ գույ քային (ոչ դրա մա կան): 
Այս պես, ոչ գույ քային բնույ թի պա հանջ նե րի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծե րով դա տա րան 
ներ կա յաց վող հայ ցա դի մումն ե րի հա մար գանձ վող պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փը սահ-
ման ված է կա յուն դրա մա կան մի ա վո րի տես քով, ո րը հաշ վարկ վում է բա զային տուր քի (1.000 
ՀՀ դրամ) հի ման վրա և գանձ վում է յու րա քան չյուր ոչ գույ քային պա հան ջի հա մար ա ռան ձին:

Վ կա յա կո չե լով թիվ ՎԴ/1707/05/15 վար չա կան գոր ծով 24.03.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ 
և թիվ ՎԴ/2191/05/16 վար չա կան գոր ծով 20.06.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ ար տա հայ տած 
դիր քո րո շումն ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ մի ջամ տող վար չա կան ակ տի բո ղո-
քարկ ման ար դյուն քում կա յաց ված մի ջամ տող վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման պա հանջն ի րա-
վուն քի ու ժով նե րառ վում է սկզբ նա կան վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման հայ ցում՝ ան կախ այն 
հան գա ման քից, թե ա րդյոք մի ջամ տող վար չա կան ակ տի վե րաց ման պա հան ջով դա տա րան 
դի մած հայց վո րի կող մից այդ վար չա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ար դյուն քում կա յաց ված մի-
ջամ տող վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման պա հանջ ներ կա յաց ված է, թե՝ ոչ: Հետ ևա բար, բո լոր 
այն դեպ քե րում, ե րբ մի ջամ տող վար չա կան ակ տը բո ղո քարկ վել է վար չա կան կար գով և այդ 
բո ղո քարկ ման ար դյուն քում ևս կա յաց վել է մի ջամ տող վար չա կան ա կտ, ա պա սկզբ նա կան 
մի ջամ տող վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծով դա տա րա նը 

էջ
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պար տա վոր է սկզբ նա կան վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան հար ցի հետ մեկ տեղ քն նել 
և լու ծել նաև վար չա կան բո ղո քի վե րա բե րյալ կա յաց ված մի ջամ տող վար չա կան ակ տի ի րա-
վա չա փու թյան հար ցը:

 Զար գաց նե լով վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է 
հա մա րել նշել, որ նշ ված կա ռու ցա կար գը գոր ծում է նաև այն դեպ քում, ե րբ հայ ցո րի կող մից 
ներ կա յաց վել է պար տա վո րեց ման հայ ցա տե սակ: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 67-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ որ այն դեպ քում, 
ե րբ ներ կա յաց վել է պար տա վո րեց ման հայ ցա տե սակ, ա պա այն նե րա ռում է նաև վար չա-
կան մարմն ի կող մից բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին վար չա կան 
ակ տի վի ճարկ ման պա հան ջը: Այ սինքն՝ պար տա վո րեց ման հայ ցա տե սակն իր բո վան դա-
կու թյամբ նե րա ռում է նաև վի ճարկ ման պա հանջ, ը նդ ո րում, ան կախ նրա նից՝ հայց վո րը 
ներ կա յաց րել է նմա նաբ նույթ պա հանջ, թե՝ ոչ: Այլ կերպ ա սած՝ վար չա կան մարմն ի կող մից 
բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման 
պա հանջն օ րեն քի ու ժով նե րառ ված է պար տա վո րեց ման հայ ցա պա հան ջի մեջ: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վի ճարկ ման հայ-
ցով դա տա րան դի մե լիս վար չա կան բո ղո քի վե րա բե րյալ կա յաց ված մի ջամ տող վար չա կան 
ակ տի վի ճարկ ման պա հան ջի՝ որ պես ոչ գույ քային պա հան ջի հա մար պե տա կան տուրք 
վճա րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է, քա նի որ այդ պա հանջն ի րա վուն քի ու ժով 
նե րառ ված է վի ճարկ ման հայ ցում՝ ան կախ հայց վո րի կող մից ներ կա յաց ված լի նե լու կամ 
չլի նե լու հան գա ման քից: Նշ ված կա ռու ցա կար գը կի րա ռե լի է նաև այն դեպ քե րում, ե րբ հայց-
վո րի կող մից ներ կա յաց վել է պար տա վո րեց ման հայ ցա տե սակ: Այս դեպ քում վար չա կան 
մարմն ի կող մից բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին վար չա կան ակ-
տի վի ճարկ ման պա հանջն օ րեն քի ու ժով նե րառ ված է պար տա վո րեց ման հայ ցա պա հան ջի 
մեջ: Հետ ևա բար այս դեպ քում նույն պես բա ցա կա յում է ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ վճա րել պե-
տա կան տուր քի գու մար պար տա վո րեց ման հայ ցա տե սա կում նե րառ ված վի ճարկ ման հայ-
ցի մա սով:

15.01.2019թ.
12. ՀՀ կա ռա վա  թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա  նե րի կո մի տեն ը նդ դեմ 
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Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է դա տա կան ծա նու ցումն ե րը և դա տա-
վա րա կան փաս տաթղ թե րը դա տա վա րու թյան մաս նա կից ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ-
շաճ կար գով հանձ նե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո  մը. 28.11.2007 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.2008 
թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 07.01.2014 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի և « Փաս տաթղ թե րի հա տուկ ա ռաք ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե րա-
բե րե լի նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ դա տա կան ծա նու ցագ րի և 
դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րի հանձ նումն ի րա կա նաց վում էր « Փաս տաթղ թե րի հա տուկ 
ա ռաք ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Ը նդ 
ո րում, ե թե դա տա կան ծա նու ցագ րի պա րա գա յում այդ կարգն ո ւղ ղա կի ո րեն ամ րագր ված 
էր դա տա վա րա կան օ րենսգր քով, ա պա դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րի պա րա գա յում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը բխում է « Փաս տաթղ թե րի հա տուկ ա ռաք ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րու մից, ո րը սահ մա նում է, որ նշ ված 
օ րենքն ը նդ հան րա կան կար գով սահ մա նում է փաս տաթղ թե րի ըն դուն ման, ձևա կերպ ման, 
հանձն ման ը նդ հա նուր կար գը: Հետ ևա բար դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րի պատ շաճ 
հանձն ման մա սին կա րե լի է եզ րա հան գում կա տա րել, ե թե այն կա տար վել է « Փաս տաթղ թե-
րի հա տուկ ա ռաք ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե րի պահ պան մամբ: Հա մա պա տաս խա-
նա բար` դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րը հանձ նե լու ա պա ցույ ցը` հե տա դարձ ծա նուց ման 
վե րա բե րյալ փոս տային ան դոր րա գի րը, պետք է պա րու նա կի « Փաս տաթղ թե րի հա տուկ 
ա ռաք ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վա վե րա պայ ման նե րը, մաս-
նա վո րա պես` ի րա վա բա նա կան ան ձանց դեպ քում` վկա յա կոչ ված հոդ վա ծի 5-րդ և 6-րդ մա-
սե րով նա խա տես ված վա վե րա պայ ման նե րը: 

Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ ի րա վա բա նա կան ան ձին դա տա վա րա կան փաս տաթղ-
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ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱՆ�Ց�ՄՆԵՐԸ: ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ 
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՆ �ՂԱՐԿԵԼ� (ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ�) ԿԱՐԳԸ
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պար տա վոր է սկզբ նա կան վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան հար ցի հետ մեկ տեղ քն նել 
և լու ծել նաև վար չա կան բո ղո քի վե րա բե րյալ կա յաց ված մի ջամ տող վար չա կան ակ տի ի րա-
վա չա փու թյան հար ցը:

 Զար գաց նե լով վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է 
հա մա րել նշել, որ նշ ված կա ռու ցա կար գը գոր ծում է նաև այն դեպ քում, ե րբ հայ ցո րի կող մից 
ներ կա յաց վել է պար տա վո րեց ման հայ ցա տե սակ: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 67-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ որ այն դեպ քում, 
ե րբ ներ կա յաց վել է պար տա վո րեց ման հայ ցա տե սակ, ա պա այն նե րա ռում է նաև վար չա-
կան մարմն ի կող մից բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին վար չա կան 
ակ տի վի ճարկ ման պա հան ջը: Այ սինքն՝ պար տա վո րեց ման հայ ցա տե սակն իր բո վան դա-
կու թյամբ նե րա ռում է նաև վի ճարկ ման պա հանջ, ը նդ ո րում, ան կախ նրա նից՝ հայց վո րը 
ներ կա յաց րել է նմա նաբ նույթ պա հանջ, թե՝ ոչ: Այլ կերպ ա սած՝ վար չա կան մարմն ի կող մից 
բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման 
պա հանջն օ րեն քի ու ժով նե րառ ված է պար տա վո րեց ման հայ ցա պա հան ջի մեջ: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վի ճարկ ման հայ-
ցով դա տա րան դի մե լիս վար չա կան բո ղո քի վե րա բե րյալ կա յաց ված մի ջամ տող վար չա կան 
ակ տի վի ճարկ ման պա հան ջի՝ որ պես ոչ գույ քային պա հան ջի հա մար պե տա կան տուրք 
վճա րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է, քա նի որ այդ պա հանջն ի րա վուն քի ու ժով 
նե րառ ված է վի ճարկ ման հայ ցում՝ ան կախ հայց վո րի կող մից ներ կա յաց ված լի նե լու կամ 
չլի նե լու հան գա ման քից: Նշ ված կա ռու ցա կար գը կի րա ռե լի է նաև այն դեպ քե րում, ե րբ հայց-
վո րի կող մից ներ կա յաց վել է պար տա վո րեց ման հայ ցա տե սակ: Այս դեպ քում վար չա կան 
մարմն ի կող մից բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին վար չա կան ակ-
տի վի ճարկ ման պա հանջն օ րեն քի ու ժով նե րառ ված է պար տա վո րեց ման հայ ցա պա հան ջի 
մեջ: Հետ ևա բար այս դեպ քում նույն պես բա ցա կա յում է ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ վճա րել պե-
տա կան տուր քի գու մար պար տա վո րեց ման հայ ցա տե սա կում նե րառ ված վի ճարկ ման հայ-
ցի մա սով:

 ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԾԱ ՆՈՒ ՑՈՒՄ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ԴԱ ՏԱ ՎԱ ՐԱ ԿԱՆ  
ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԵՐՆ ՈՒ ՂԱՐ ԿԵ ԼԸ (ՆԵՐ ԿԱՅԱՑ ՆԵ ԼԸ) 

15.01.2019թ.
12. ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեն ը նդ դեմ 
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Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է դա տա կան ծա նու ցումն ե րը և դա տա-
վա րա կան փաս տաթղ թե րը դա տա վա րու թյան մաս նա կից ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ-
շաճ կար գով հանձ նե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. 28.11.2007 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.2008 
թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 07.01.2014 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի և « Փաս տաթղ թե րի հա տուկ ա ռաք ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե րա-
բե րե լի նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ դա տա կան ծա նու ցագ րի և 
դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րի հանձ նումն ի րա կա նաց վում էր « Փաս տաթղ թե րի հա տուկ 
ա ռաք ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Ը նդ 
ո րում, ե թե դա տա կան ծա նու ցագ րի պա րա գա յում այդ կարգն ո ւղ ղա կի ո րեն ամ րագր ված 
էր դա տա վա րա կան օ րենսգր քով, ա պա դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րի պա րա գա յում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը բխում է « Փաս տաթղ թե րի հա տուկ ա ռաք ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րու մից, ո րը սահ մա նում է, որ նշ ված 
օ րենքն ը նդ հան րա կան կար գով սահ մա նում է փաս տաթղ թե րի ըն դուն ման, ձևա կերպ ման, 
հանձն ման ը նդ հա նուր կար գը: Հետ ևա բար դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րի պատ շաճ 
հանձն ման մա սին կա րե լի է եզ րա հան գում կա տա րել, ե թե այն կա տար վել է « Փաս տաթղ թե-
րի հա տուկ ա ռաք ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե րի պահ պան մամբ: Հա մա պա տաս խա-
նա բար` դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րը հանձ նե լու ա պա ցույ ցը` հե տա դարձ ծա նուց ման 
վե րա բե րյալ փոս տային ան դոր րա գի րը, պետք է պա րու նա կի « Փաս տաթղ թե րի հա տուկ 
ա ռաք ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վա վե րա պայ ման նե րը, մաս-
նա վո րա պես` ի րա վա բա նա կան ան ձանց դեպ քում` վկա յա կոչ ված հոդ վա ծի 5-րդ և 6-րդ մա-
սե րով նա խա տես ված վա վե րա պայ ման նե րը: 

Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ ի րա վա բա նա կան ան ձին դա տա վա րա կան փաս տաթղ-
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թե րը հանձ նե լու պա րա գա յում այն պետք է հանձն վի ի րա վա բա նա կան ան ձի գոր ծա դիր մարմ-
նի ղե կա վա րին կամ գրագ րու թյան ըն դուն ման հա մար պա տաս խա նա տու ան ձին, ի սկ այդ 
փաստն ա պա ցու ցող հե տա դարձ ծա նուց ման վե րա բե րյալ փոս տային ան դոր րա գի րը պետք 
է պա րու նա կի ի րա վա բա նա կան ան ձի գոր ծա դիր մարմն ի ղե կա վա րի կամ գրագ րու թյան 
ըն դուն ման հա մար պա տաս խա նա տու ան ձի` ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի տվյալ նե րը, 
ա նու նը, ազ գա նու նը և հայ րա նու նը, ստաց ման ամ սա թի վը, ստաց ված է ջե րի քա նա կը, ի նչ պես 
նաև նշ ված ան ձի ստո րագ րու թյու նը: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ նշ ված վա վե-
րա պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան պա րա գա յում մի այն կա րե լի է հետ ևու թյուն 
ա նել դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րի` պատ շաճ կար գով հանձն ված լի նե լու հան գա ման քի 
վե րա բե րյալ:

 ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԸ ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆՈՒՄ

30.09.2019թ.
13. Գա գիկ Սի մո նյանն ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի, վարչ. գործ թիվ 
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Խն դիր. (1) սխալ հայ ցա տե սա կով ձևա կերպ ված պա հանջ ու նե նա լու հա մար վե րա դարձ-
վե լուց հե տո կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը կա րող է ա րդյո՞ք մերժ վել ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով նա խա տես-
ված՝ հայ ցա դի մու մի սխալ նե րը չվե րաց նե լու հիմ քով, ե թե կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի-
մումն ու նի պա հան ջի այն նույն ձևա կեր պու մը, ի նչ սկզբ նա կան հայ ցա դի մու մը, (2) ա րդյո՞ք 
դա տա րանն ի րա վա սու է մեր ժել հայ ցա դի մու մի ըն դու նումն այն դեպ քում, ե րբ հայ ցա դի մու-
մը վե րա դարձ նե լիս հայց վո րին ա ռա ջարկ վել է ոչ ճիշտ հայ ցա տե սա կը փո խա րի նել պատ շաճ 
հայ ցա տե սա կով և այդ փո փո խու թյամբ պայ մա նա վոր ված ներ կա յաց նել բաց թողն ված դա-
տա վա րա կան ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն, սա կայն հայց վո րը հայ ցա դի մու մը 
կր կին ներ կա յաց նե լիս շա րու նա կել է պն դել ի սկզ բա նե ներ կա յաց ված հայ ցա տե սա կը և հայ-
ցա տե սա կի փո փո խու թյուն չկա տա րե լու պայ ման նե րում չի ներ կա յաց րել բաց թողն ված դա-
տա վա րա կան ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն, (3) ա րդյո՞ք դա տա րանն ի րա վա սու է 
հայ ցա դի մու մի սխա լը չվե րաց նե լու հիմ քով մեր ժել հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը, ե թե այդ սխալն 
ար ձա նագր ված (մատ նանշ ված) չի ե ղել հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ մամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել 
նշել, որ վար չա կան ար դա րա դա տու թյա նը բնո րոշ կար ևո րա գույն ա ռանձ 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 սկզ բունքն է, ո րը նպա տա կաուղղ ված է վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ա ռջև 
դր ված ա ռանձ նա հա տուկ խն դիր նե րի լուծ մա նը և հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից 
ծա գող վե ճե րից բխող գոր ծե րի քն նու թյան ու լուծ ման մի ջո ցով ֆի զի կա կան, ի րա վա բա նա-
կան ան ձանց ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ պաշտ պա նու թյան մի ջո ցի կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
ա պա հով մա նը: Վար չա դա տա կան գոր ծըն թա ցում գոր ծի փաս տերն ի պաշ տո նե պար զե լու 
սկզ բուն քի ի րա վա կան ամ րագ րու մը հե տապն դում է դա տա վա րու թյու նում ֆի զի կա կան ու 
ի րա վա բա նա կան ան ձանց նկատ մամբ հան րային-իշ խա նա կան լի ա զո րու թյուն նե րով օ ժտ ված 
սուբյեկտ նե րի ու նե ցած փաս տա ցի ա ռա վե լու թյուն նե րը վե րաց նե լու նպա տակ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան դա տա րա նը 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 բե րյալ հայց վո րին ա ռա ջարկ ա նե լու իր պար տա կա նու թյու նը կա րող է կա տա րել նաև հայ-
ցա դի մու մի ըն դու նե լու թյան փու լում՝ հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ մամբ: Այդ 
ո րոշ մամբ վար չա կան դա տա րա նը հայց վո րի կող մից ոչ ճիշտ հայ ցա տե սա կի ը նտ րու թյու նը 
ո րա կում է որ պես ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
7-րդ կե տով հայ ցա դի մու մի բո վան դա կու թյա նը ներ կա յաց վող պա հան ջի չպահ պա նում, այն է՝ 
բա վա րար չա փով հս տակ կամ ո րո շա կի չձ ևա կերպ ված հայ ցա պա հան ջի ներ կա յա ցում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ել նե լով վար չա կան դա տա վա րու թյու նում մեկ այլ հիմն ա րար 
դրույ թի՝ տնօ րին չա կա նու թյան սկզ բուն քի է ու թյու նից, ար ձա նագ րել է, որ ստա նա լով սխալ 
հայ ցա տե սա կով ձևա կերպ ված հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րո շու մը՝ հայց վո-
րը կա րող է կա տա րել, inter alia, հետ ևյալ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը. 1) ըն դու նել 
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 բե րյալ դա տա րա նի ա ռա ջար կը և կր կին ներ կա յաց վող հայ ցա դի մու մի 
մեջ պա հան ջը ձևա կեր պել դա տա րա նի կող մից մատ նանշ ված պատ շաճ հայ ցա տե սա կին հա-
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մա հունչ, 2) չըն դու նել դա տա րա նի ա ռա ջար կը և կր կին ներ կա յաց վող հայ ցա դի մու մի մեջ 
պա հան ջը ձևա կեր պել նույն կերպ, ի նչ պես որ այն ձևա կերպ ված է ե ղել սկզբ նա պես ներ կա-
յաց ված հայ ցա դի մու մի մեջ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան դա տա րանն ի րա վա սու է ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տի հիմ քով մեր-
ժել հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մի այն հետ ևյալ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան 
դեպ քում. 1) հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ մամբ դա տա րանն ար ձա նագ րել է 
(մատ նան շել է) հայ ցա դի մու մում առ կա հա մա պա տաս խան սխա լը, 2) հայց վո րը հայ ցա դի-
մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րո շումն ստա նա լուց հե տո կր կին ներ կա յաց րել է հայ ցա դի-
մու մը՝ չվե րաց նե լով դա տա րա նի կող մից հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ մամբ 
ար ձա նագր ված սխա լը, 3) տվյալ սխա լը չվե րաց նելն ար գելք է գոր ծի քն նու թյան հա մար:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով սահ ման ված հիմ քով 
հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու հա մար պար տա դիր պայ ման է հայ ցա դի մու մում առ կա՝ 
հայց վո րի կող մից չվե րաց ված և գոր ծի քն նու թյան հա մար ար գելք հան դի սա ցող սխա լը դա-
տա րա նի կող մից դեռևս հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ մամբ ար ձա նագր ված 
լի նե լու հան գա ման քը:

 Փաս տո րեն, հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ մամբ նշ ված սխալ նե րը (հայ-
ցա դի մու մի և դրան կից փաս տաթղ թե րի թե րու թյուն նե րը) չշտ կե լու դա տա վա րա կան հետ-
ևանքն այն է, որ դա տա րա նը կա րող է այդ սխալ նե րը չվե րաց նե լը գնա հա տել որ պես գոր ծի 
քն նու թյան հա մար ար գելք և այդ հիմ քով մեր ժել կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի ըն-
դու նու մը: 

Այս հա մա տեքս տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, ե թե հայց վո րը 
չի ըն դու նում հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու ո րոշ մամբ դա տա րա նի կող մից կա տար ված 
ա ռա ջար կը՝ 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 բե րյալ, և կր կին ներ կա յաց վող հայ ցա դի մու մի մեջ պա-
հան ջը ձևա կեր պում է նույն կերպ, ի նչ պես որ այն ձևա կերպ ված է ե ղել սկզբ նա պես ներ-
կա յաց ված հայ ցա դի մու մի մեջ, ա պա դա չի նշա նա կում, որ հայց վո րը չի վե րաց րել հայ ցա-
դի մու մի այն պի սի սխալ նե րը, ո րոնց չվե րաց նելն ար գելք է գոր ծի քն նու թյան հա մար: Այլ 
կերպ ա սած՝ 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 բե րյալ դա տա րա նի կող մից հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ-
նե լու ո րոշ մամբ կա տար ված ա ռա ջար կը չըն դու նե լը և հայ ցա պա հան ջի ձևա կերպ ման թե-
րու թյու նը չվե րաց նե լը չեն կա րող ըն կալ վել և դի տարկ վել որ պես գոր ծի քն նու թյան հա մար 
ար գելք: Այդ դեպ քում կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը չի կա րող մերժ վել 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տի հիմ քով:

 Վե րո հի շյալ դա տո ղու թյուն նե րը հիմն ված են ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ձևա-
վոր ված և հետ ևո ղա կա նո րեն պաշտ պան վող այն ի րա վա կան դիր քո րոշ ման վրա, որ սխալ 
հայ ցա տե սա կի ը նտ րու թյունն ի նք նին չի կա րող հիմք հան դի սա նալ հայ ցա դի մու մի ըն դու-
նու մը մեր ժե լու հա մար (օ րի նակ՝ թիվ ՎԴ/0229/05/15 վար չա կան գոր ծով 20.07.2017թ. ո րո-
շում):

 Վե րոգ րյալ գա ղա փա րը ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ներդր վել է ի րա վա կի րառ 
պրակ տի կայի հիմ քում՝ ել նե լով այն նկա տա ռու մից, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քով նա խա տես ված վար չա կան հայ ցի տե սակ նե րը և դրանց օ րենսդ րա կան բնո-
րո շումն ե րը չեն կա րող խո չըն դո տել ան ձանց ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
ի րա 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 րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճերն ար դյու նա վետ կեր պով քն նու-
թյան ա ռն վեն վար չա կան դա տա րա նի կող մից՝ հաշ վի առ նե լով մի այն տվյալ հայ ցա տե սա-
կին բնո րոշ ա ռանձ նա հա տուկ հատ կա նիշ նե րը: Այլ կերպ ա սած՝ վար չա կան հայ ցի տե սակ-
ներն ո ւղղ ված են ան ձանց դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման ա պա հով մա նը: Վար չա կան հայ ցի տե սակ նե րի՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քով նա խա տես ված բնո րո շումն ե 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 չտ րա մադ րե լու և վար չա կան 
ար դա րա դա տու թյու նից հրա ժար վե լու հա մար: Նման մո տե ցու մը Վճ ռա 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 
հետ ևանք, ին չի ար դյուն քում խա թար վում է դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի բուն 
է ու թյու նը։ 

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րո հի շյալ վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան-
գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ սխալ հայ ցա տե սա կով ձևա կերպ ված պա հանջ ու նե նա լու հա-
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մար վե րա դարձ նե լուց հե տո կր կին ներ կա յաց ված և նույն պա հան ջը պա րու նա կող հայ ցա դի-
մու մի ըն դու նու մը չի կա րող մերժ վել հայ ցա դի մու մի սխալ նե րը չվե րաց նե լու հիմ քով, քա նի որ 
հայ ցա պա հան ջի ձևա կերպ ման թե րու թյու նը չվե րաց նե լը գոր ծի քն նու թյան հա մար ար գելք չէ՝ 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տի ի մաս տով:

29.03.2019թ.
14. Դա վիթ Սա րի բե կյա նը և Ռա ֆայել Ա ռա քե լյանն ը նդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու-

թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ա պա հո վող ծա ռա-
յու թյան, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/3973/05/15

Խն դիր. (1) ո ՞ր դա տա րա նին է ը նդ դա տյա կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար-
ման նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն 
մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի քն նու թյու նը, (2) ի ՞նչ կար-
գով և ի ՞նչ ժամկ ետ նե րում է քնն վում այդ դի մու մը, (3) այդ դի մու մի քն նու թյան ար դյուն քում կա-
յաց ված դա տա կան ակ տը են թա կա՞ է ա րդյոք բո ղո քարկ ման, (4) դի մու մի քն նու թյու նը մեր ժե լու 
մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շու մը են թա կա՞ է ա րդյոք բո ղո քարկ ման վե րաքն նու թյան 
կար գով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ թեև ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյու նը և Կոն վեն ցի ան ո ւղ ղա կի ո րեն չեն ամ րագ րում դա տա կան ակ տե րի կա-
տար ման ի րա վուն քը՝ որ պես դա տա կան պաշտ պա նու թյան ու ար դար դա տաքն նու թյան ի րա-
վունք նե րի բա ղադ րիչ, սա կայն դա տա կան ակ տե րի կա տա րու մը դի տարկ վում է որ պես այդ 
հիմն ա րար ի րա վունք նե րի կար ևոր տարր. այն ու նի բա ցա ռիկ նշա նա կու թյուն ար դա րա դա-
տու թյան ար դյու նա վետ կեն սա գործ ման հա մար, քա նի որ մար դու խախտ ված ի րա վունք նե րի 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը չի կա րող ե րաշ խա վոր ված ի րաց վել, ե թե վեր ջի նիս 
խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման վե րա բե րյալ վերջ նա կան դա տա կան ակ տը մնում 
է ան կա տար:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա կան ակ տե րի կա տար ման վե րա բե-
րյալ Եվ րո պա կան դա տա րա նի և ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող մից ցու ցա բեր վող 
հայե ցա կար գային մո տեց ման հա մա ձայն՝ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ար-
դա րա դա տու թյան շա րու նա կու թյունն է. այն չի կա րող ա ռանձ նաց վել ար դա րա դա տու թյու նից: 
Ա ռանց դա տա կան ակ տե րի պատ շաճ կա տար ման դա տա վա րու թյունն ար դյու նա վետ չի լի նի 
և չի հաս նի իր նպա տակ նե րին, քա նի որ ի րա վուն քի խախ տումն ե րը կա րե լի է վե րաց նել մի այն 
սուբյեկ տիվ ի րա վունք ներն ի րա պես վե րա կանգ նե լու մի ջո ցով, ո րը տե ղի է ու նե նում կա տա-
րո ղա կան վա րույ թի ար դյուն քում: Վե րոգ րյա լը վկա յում է այն մա սին, որ չնա յած Կոն վեն ցի այի 
6-րդ հոդ վածն ո ւղ ղա կի ո րեն չի ամ րագ րում դա տա կան ակ տի կա տար ման ի րա վուն քը, այ-
նո ւա մե նայ նիվ, այն հա մար վում է ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի ա նօ տա րե լի տար րը: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն-
նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան մի ջո ցը պետք է լի նի ար դյու նա վետ ու օգ տա կար՝ ե րաշ-
խա վո րե լով մար դու խախտ ված սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի գործ նա կա նում վե րա կանգ նու մը: 
Այս տե սան կյու նից չա փա զանց կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի վերջ նա կան դա տա կան ակ տի 
կա տար ման ա պա հո վու մը, ո րը՝ որ պես դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքն նու-
թյան ի րա վունք նե րի բաղ կա ցու ցիչ տարր, այդ հիմն ա րար ի րա վունք նե րի մի ջո ցով ան ձանց 
շնորհ վող մնա ցած ե րաշ խիք նե րի (օ րի նակ՝ գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ 
ժամկ ե տում քն նու թյուն, և այլն) հետ հա վա սա րա պես պետք է ա պա հով վի պե տու թյան կող մից:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար-
ման մի ջո ցով ա պա հով վում է պա հան ջա տի րոջ ոչ մի այն դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար-
դար դա տաքն նու թյան, այլ նաև սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա-
տաքն նու թյան ի րա վունք նե րի, ի նչ պես նաև դա տա կան ակ տի վրա հիմն ված՝ Կոն վեն ցի այի 
թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի ի մաս տով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա ցումն 
ա պա հո վե լու՝ պե տու թյան պար տա կա նու թյու նը կա րող է լի ար ժեք կեր պով կա տար ված հա-
մար վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում սահ ման ված են 
վերջ նա կան դա տա կան ակ տի պատ շաճ կա տա րումն ա պա հո վե լու հա մար ան հրա ժեշտ կազ-
մա կեր պա կան կա ռու ցա կար գեր և ըն թա ցա կար գեր, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում 
վերջ նա կան դա տա կան ակ տի հաս ցե ա տի րո ջը հաս նե լու իր խախտ ված ի րա վուն քի փաս տա-
ցի վե րա կանգն մա նը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում այդ նպա-
տա կին է ծա ռա յում դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ի նս տի տու տը:

էջ
707-724
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Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օ րենս 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 օ րեն քով:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար-
ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն՝ դա տա կան ակ տե րի, այդ թվում նաև՝ վար չա կան դա-
տա րա նի դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման, այ սինքն՝ կա տա րո ղա կան գոր ծո-
ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու հիմ քը հա մա պա տաս խան դա տա կան ակ տը կա յաց րած ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րա նի կող մից օ րեն քով սահ ման ված կար գով տր ված կա տա րո ղա կան 
թերթն է, ո րում նշ վում է դա տա կան ակ տի եզ րա փա կիչ մա սը: 

Օ րենս դի րը « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ-
մա նել է կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման վայ րի վե րա բե րյալ կա նոն նե րը, 
ո րոնց հա մա ձայն՝ պար տա պա նին ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լուն պար տադ րող 
դա տա կան ակ տը կա տար վում է այն վայ րում, որ տեղ, ո րո շա կի ի րա վա բա նո րեն նշա նա կա-
լի հան գա մանք նե րի առ կա յու թյամբ պայ մա նա վոր ված, պետք է կա տար վեն այդ գոր ծո ղու-
թյուն նե րը: Ը նդ ո րում, օ րենս դի րը կար գա վո րումն եր է նա խա տե սել այն ի րա վի ճա կի հա-
մար, ե րբ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, օ րի նակ՝ բռ նա գան ձու մը, վտա րու մը, բնա-
կե ցու մը և այլն, պետք է կա տար վեն բնա կա րա նում կամ այլ շի նու թյու նում՝ սահ մա նե լով 
հար կա դիր կա տա րո ղի կող մից այդ բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լու թույ լատ-
րե լի ու թյան պայ ման նե րը: Այս պես, նշ ված օ րենսդ րա կան կար գա վո րումն ե րով սահ ման ված 
են կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով հար կա դիր կա տա րո ղի 
կող մից բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լու հետ ևյալ կա նոն նե րը. 1) հար կա դիր կա-
տա րո ղը կա րող է ա նար գել մուտք գոր ծել այն բնա կա րան կամ այլ շի նու թյուն, ո րը սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում է պար տա պա նին. այ սինքն՝ հար կա դիր կա տա րո ղի 
կող մից պար տա պա նին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լու հա մար 
որ ևէ թույլտ վու թյուն կամ հա մա ձայ նու թյուն չի պա հանջ վում, 2) հար կա դիր կա տա րո ղը կա-
րող է մուտք գոր ծել պար տա պա նից տար բեր վող որ ևէ ան ձի պատ կա նող բնա կա րան կամ 
շի նու թյուն մի այն այդ բնա կա րա նի կամ շի նու թյան սե փա կա նա տի րոջ կամ ժա մա նա կա վոր 
տի րա պե տո ղի հա մա ձայ նու թյամբ. այ սինքն՝ հար կա դիր կա տա րո ղի կող մից պար տա պա-
նին չպատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լու հա մար պա հանջ վում է այդ 
բնա կա րա նի կամ շի նու թյան սե փա կա նա տի րոջ կամ ժա մա նա կա վոր տի րա պե տո ղի հա մա-
ձայ նու թյու նը, 3) հար կա դիր կա տա րո ղի կող մից պար տա պա նին չպատ կա նող բնա կա րան 
կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լու հա մար պա հանջ վող հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում հար կա դիր կա տա րո ղը կա րող է մուտք գոր ծել այդ բնա կա րան կամ շի նու թյուն մի-
այն դա տա րա նի հա մա պա տաս խան ո րոշ ման հի ման վրա. այ սինքն՝ ե թե կա տա րո ղա կան 
վա րույ թում ձեռք չի բեր վել պար տա պա նին չպատ կա նող բնա կա րա նի կամ շի նու թյան սե-
փա կա նա տի րոջ կամ ժա մա նա կա վոր տի րա պե տո ղի հա մա ձայ նու թյու նը, ա պա հար կա դիր 
կա տա րո ղի կող մից այդ բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լու հա մար պա հանջ վում է 
դա տա րա նի թույլտ վու թյուն:

 « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43.1-րդ հոդ վա ծում 
ամ րագր ված հա մա պա տաս խան ի րա վադ րույ թի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս-
դի րը կա տա րո ղա կան թեր թով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձի հա մա ձայ նու թյան բա-
ցա կա յու թյամբ վեր ջի նիս պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լու հա մար 
պար տա դիր է հա մա րում դա տա րա նի թույլտ վու թյան առ կա յու թյու նը: Միև նույն ժա մա նակ 
օ րենս դի րը նշ ված ի րա վադ րույ թով, ի նչ պես նաև « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա-
տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի այլ նոր մե րով կամ որ ևէ այլ ի րա վա կան ակ տով չի սահ մա նել, 
թե կոնկ րետ որ դա տա րա նի կող մից պետք է տր վի կա տա րո ղա կան թեր թով պար տա պան 
չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու 
մա սին ո րո շու մը: Օ րենսդ րա կան կար գա վո րումն եր առ կա չեն նաև կա տա րո ղա կան թեր թով 
պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը 
թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի քն նու թյան կար գի, ժամկ ետ նե րի, ի նչ-
պես նաև կա յաց ված դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման վե րա բե րյալ: Այլ կերպ՝ օ րենս դի րը 
չի կար գա վո րել, թե որ դա տա րա նի քն նու թյանն է ը նդ դա տյա և ի նչ կար գով ու ի նչ ժամկ ե-
տում պետք է քնն վի կա տա րո ղա կան թեր թով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա-
նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի 
դի մու մը, ի նչ պես նաև այդ դի մումն ե րի քն նու թյան ար դյուն քում կա յաց ված դա տա կան ակ-
տե րի բո ղո քարկ ման են թա կա լի նե լու կամ չլի նե լու հար ցը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ի րա վա կար գա վոր ման վե րը նկա րագր ված բացն 
ար հես տա կան խո չըն դոտ ներ է ստեղ ծում վերջ նա կան դա տա կան ակ տի կա տա րու մը պատ-
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շաճ ա պա հո վե լու հա մար: Օ րենսդ րա կան նման թե րի կար գա վոր ման պատ ճա ռով վերջ նա-
կան դա տա կան ակ տի հաս ցե ա տե րը կա րող է զրկ վել իր խախտ ված ի րա վուն քի փաս տա ցի 
վե րա կանգն ման հնա րա վո րու թյու նից, քա նի որ օ րենս դի րը, չկար գա վո րե լով կա տա րո ղա կան 
թեր թով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք 
գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի ը նդ դա տու թյու նը, քն նու թյան 
կար գը, ժամկ ետ նե րը ու կա յաց ված դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման հար ցը, դրա նով ի սկ չի 
ա պա հո վել ան հրա ժեշտ կազ մա կեր պա կան կա ռու ցա կար գեր և ըն թա ցա կար գեր այն պի սի դա-
տա կան ակ տե րի պատ շաճ կա տա րումն ա պա հո վե լու հա մար, ո րոնց կա տա րու մը են թադ րում 
է ո րո շա կի կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում պար տա պան չհան դի սա ցող 
ան ձին պատ կա նող բնա կա րա նում կամ շի նու թյու նում՝ ա ռանց այդ ան ձի հա մա ձայ նու թյան: 
Նման պայ ման նե րում քն նարկ վող դի մու մի ը նդ դա տու թյան, քն նու թյան կար գի, ժամկ ետ նե րի 
ու կա յաց ված դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման հար ցում ծա գում է ի րա վա կան ա նո րո շու թյուն, 
ի նչն էլ ա ռա ջաց նում է նույն հար ցի կա պակ ցու թյամբ ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից ոչ 
մի ա տե սակ մո տե ցում ցու ցա բե րե լու վտանգ: Ը ստ այդմ, վերջ նա կան դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տար ման ի նս տի տու տի օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման վե րոգ րյալ թե րու թյու նը 
վե րաց նե լու և ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ու ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք նե-
րի, ի նչ պես նաև դա տա կան ակ տի վրա հիմն ված՝ Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին 
հոդ վա ծի ի մաս տով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ե րաշ խա վոր ված ի րա ցումն ա պա հո վե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ նա խադ րյալ ներն ամ բող ջա կա նաց նե լու նպա տա կով Վճ ռա բեկ դա տա-
րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել սույն ո րոշ մամբ հաղ թա հա րել օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման 
նշ ված բա ցը և ո րո շա կի աց նել կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով 
պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը 
թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի ը նդ դա տու թյու նը, քն նու թյան կար գը, 
ժամկ ետ ներն ու կա յաց ված դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման հար ցը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված են հա ման ման 
հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող այլ ի րա վա կան նոր մեր: Խոս քը վե րա բե րում է « Դա տա-
կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված՝ (ա) դա տա կան ակ-
տի կա տա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամկ ե տե լու, դրա կա տար ման ե ղա նակն ու կար գը 
փո փո խե լու, (բ) կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը 
վե րա կանգ նե լու, (գ) կա տա րո ղա կան թեր թը պար զա բա նե լու վե րա բե րյալ դի մումն ե րի ը նդ դա-
տու թյա նը, քն նու թյան կար գին, ժամկ ետ նե րին ու կա յաց ված դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ-
մա նը վե րա բե րող կա նոն նե րին:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված՝ (ա) 
դա տա կան ակ տի կա տա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամկ ե տե լու, դրա կա տար ման ե ղա-
նակն ու կար գը փո փո խե լու, (բ) կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց 
թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու, (գ) կա տա րո ղա կան թեր թը պար զա բա նե լու վե րա բե րյալ 
դի մումն ե րի ը նդ դա տու թյա նը, քն նու թյան կար գին, ժամկ ետ նե րին ու կա յաց ված դա տա կան 
ակ տե րի բո ղո քարկ մա նը վե րա բե րող հա մա պա տաս խան ի րա վա կան նոր մե րի հա մա կար-
գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կա տա րել է հետ ևյալ ը նդ հան րա-
ցումն ե րը. 1) օ րենս դի րը հս տակ սահ մա նել է վե րոգ րյալ դի մումն ե րի ը նդ դա տու թյու նը. այդ 
դի մումն ե րը ներ կա յաց վում են կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րան և քնն վում են կա տա-
րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նի կող մից, 2) օ րենս դի րը սահ մա նել է վե րոգ րյալ դի մումն ե րի 
քն նու թյան կար գին ներ կա յաց վող նվա զա գույն պա հանջ նե րը. դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի 
և վայ րի մա սին պատ շաճ ձևով տե ղե կաց վում են պա հան ջա տե րը և պար տա պա նը (կա տա րո-
ղա կան թեր թը պար զա բա նե լու վե րա բե րյալ դի մումն ե րի դեպ քում՝ նաև հար կա դիր կա տա րո-
ղը), դի մու մը քնն վում է ան կախ ծա նուց ված ան ձանց ներ կա յա նա լուց կամ չներ կա յա նա լուց, 
3) օ րենս դի րը սահ մա նել է վե րոգ րյալ դի մումն ե րի քն նու թյան ժամկ ետ նե րը. այդ դի մումն ե րը 
քնն վում են դրանք ստա նա լու օր վա նից տաս նօ րյա ժամկ ե տում, 4) օ րենս դի րը սահ մա նել է 
դա տա կան ակ տի այն տե սա կը, ո րը կա յաց վում է վե րոգ րյալ դի մումն ե րի քն նու թյան ար դյուն-
քում. այդ դի մումն ե րի քն նու թյան ար դյուն քում դա տա րա նը կա յաց նում է ո րո շում, 5) օ րենս դի-
րը սահ մա նել է վե րոգ րյալ դի մումն ե րի քն նու թյան ար դյուն քում դա տա րա նի կա յաց րած ո րո-
շումն ե րի բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա-
տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք 
գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի ը նդ դա տու թյա նը, քն նու թյան 
կար գին, ժամկ ետ նե րին ու կա յաց ված դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ մա նը վե րա բե րող հա սա-
րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներն է ա պես չեն տար բեր վում (ա) դա տա կան ակ տի կա տա րու մը 
հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամկ ե տե լու, դրա կա տար ման ե ղա նակն ու կար գը փո փո խե լու, (բ) 
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կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ-
նե լու, (գ) կա տա րո ղա կան թեր թը պար զա բա նե լու վե րա բե րյալ դի մումն ե րի ը նդ դա տու թյա-
նը, քն նու թյան կար գին, ժամկ ետ նե րին ու կա յաց ված դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ մա նը 
վե րա բե րող վա րույ թային հա րա բե րու թյուն նե րից:

 Թե՛ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով պար տա պան չհան-
դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա-
սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի, թե՛ (ա) դա տա կան ակ տի կա տա րու մը հե տաձ գե լու 
կամ տա րա ժամկ ե տե լու, դրա կա տար ման ե ղա նակն ու կար գը փո փո խե լու, (բ) կա տա րո-
ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու, (գ) 
կա տա րո ղա կան թեր թը պար զա բա նե լու վե րա բե րյալ դի մումն ե րի քն նու թյա նը վե րա բե րող 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար-
ման փու լում վա րույ թի մաս նա կից նե րի կամ այլ շա հագր գիռ ան ձանց ի րա վունք նե րի պատ-
շաճ ի րաց ման կամ պար տա կա նու թյուն նե րի պատ շաճ կա տար ման ա պա հով ման հա մար՝ 
վեր ջի վեր ջո նպա տակ ու նե նա լով դա տա կան ներ գոր ծու թյամբ հա վա սա րակշ ռե լու հար կա-
դիր կա տար ման վա րույ թի մաս նա կից նե րի կամ այլ շա հագր գիռ ան ձանց շա հերն ու այդ 
հա վա սա րակշ ռու թյան մի ջո ցով նպաս տե լու հար կա դիր կա տար ման են թա կա դա տա կան 
ակ տի պատ շաճ կա տար մա նը: Հի շա տակ ված դի մումն ե րի քն նու թյա նը վե րա բե րող հա սա-
րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներն ի րենց բնույ թով ըն թա ցա կար գային (վա րույ թային) են. այդ 
ըն թա ցա կար գե րի է ու թյունն այն է, որ դրանց մի ջո ցով ա պա հով վում է հար կա դիր կա տար-
ման են թա կա դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման փու լում ո րո շա կի հար ցե րի կա-
պակ ցու թյամբ օ րեն քով պա հանջ վող դա տա կան ակ տե րի կա յա ցու մը, ին չը հնա րա վո րու-
թյուն է տա լիս հաղ թա հա րե լու հար կա դիր կա տար ման են թա կա դա տա կան ակ տի հար կա-
դիր կա տա րու մը սկ սե լու, շա րու նա կե լու կամ ա վար տին հասց նե լու ի րա վա բա նա կան կամ 
փաս տա ցի խո չըն դոտ նե րը: Այ սինքն՝ նշ ված դի մումն ե րի քն նու թյան ըն թա ցա կար գե րում 
հաշ վի է ա ռն վում կա տա րո ղա կան վա րույ թում ներգ րավ ված հա կա դիր սուբյեկտ նե րի կամ 
այլ շա հագր գիռ ան ձանց ու շադ րու թյան ար ժա նի շա հե րի ու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու-
թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Այդ ի սկ պատ ճա ռով (ա) դա տա կան ակ տի կա տա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ-
կե տե լու, դրա կա տար ման ե ղա նակն ու կար գը փո փո խե լու, (բ) կա տա րո ղա կան թեր թը կա-
տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու, (գ) կա տա րո ղա կան 
թեր թը պար զա բա նե լու վե րա բե րյալ դի մումն ե րի քն նու թյա նը վե րա բե րող հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող կա նոն նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են այդ դի մումն ե րի 
ը նդ դա տու թյա նը, քն նու թյան կար գին, ժամկ ետ նե րին ու կա յաց ված դա տա կան ակ տե րի 
բո ղո քարկ մա նը, հա վա սա րա պես կա րող են կի րա ռե լի լի նել նաև կա տա րո ղա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող 
բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի 
դի մու մի քն նու թյա նը վե րա բե րող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ: Այլ 
կերպ ա սած՝ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով պար տա պան 
չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու 
մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի ը նդ դա տու թյու նը, քն նու թյան կար գը, ժամկ ետ ներն 
ու կա յաց ված դա տա կան ակ տի բո ղո քար կու մը կա րող են կա նո նա կարգ վել այն նույն կեր-
պով, ի նչ պես որ կա նո նա կարգ ված են (ա) դա տա կան ակ տի կա տա րու մը հե տաձ գե լու կամ 
տա րա ժամկ ե տե լու, դրա կա տար ման ե ղա նակն ու կար գը փո փո խե լու, (բ) կա տա րո ղա կան 
թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու, (գ) կա տա րո-
ղա կան թեր թը պար զա բա նե լու վե րա բե րյալ դի մումն ե րի ը նդ դա տու թյու նը, քն նու թյան կար-
գը, ժամկ ետ ներն ու կա յաց ված դա տա կան ակ տե րի բո ղո քար կու մը:

 Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ (ա) դա տա կան ակ տի կա տա-
րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամկ ե տե լու, դրա կա տար ման ե ղա նակն ու կար գը փո փո-
խե լու, (բ) կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը 
վե րա կանգ նե լու, (գ) կա տա րո ղա կան թեր թը պար զա բա նե լու վե րա բե րյալ դի մումն ե րի ը նդ-
դա տու թյա նը, քն նու թյան կար գին, ժամկ ետ նե րին ու կա յաց ված դա տա կան ակ տե րի բո ղո-
քարկ մա նը վե րա բե րող վկա յա կոչ ված ի րա վա կան նոր մե րի կի րա ռու մը կա տա րո ղա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա-
նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո-
ղի դի մու մի ը նդ դա տու թյա նը, քն նու թյան կար գին, ժամկ ետ նե րին ու կա յաց ված դա տա կան 
ակ տե րի բո ղո քարկ մա նը վե րա բե րող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ չի 
հա կա սում դրանց է ու թյա նը: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա-
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տար ման նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու-
թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի ը նդ դա տու թյա նը, 
քն նու թյան կար գին, ժամկ ետ նե րին ու կա յաց ված դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ մա նը վե րա-
բե րող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ պետք է կի րառ վեն հա ման ման հա-
րա բե րու թյուն ներ կար գա վո րող ի րա վա կան նոր մե րը, այ սինքն՝ (ա) դա տա կան ակ տի կա տա-
րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամկ ե տե լու, դրա կա տար ման ե ղա նակն ու կար գը փո փո խե լու, 
(բ) կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ-
նե լու, (գ) կա տա րո ղա կան թեր թը պար զա բա նե լու վե րա բե րյալ դի մումն ե րի քն նու թյա նը վե-
րա բե րող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող կա նոն նե րը: Ը ստ այդմ, հիմք 
ըն դու նե լով վե րը նշ ված դի մումն ե րի քն նու թյա նը վե րա բե րող՝ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա-
դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ, 24-րդ և 35-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված ի րա-
վա կան նոր մե րի բո վան դա կու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, 
որ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող 
ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար-
կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի ը նդ դա տու թյա նը, քն նու թյան կար գին, ժամկ ետ նե րին ու կա յաց-
ված դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ մա նը վե րա բե րող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը 
պետք է կար գա վոր վեն հետ ևյալ կերպ. 1) այդ դի մու մը ներ կա յաց վում է կա տա րո ղա կան թերթ 
տված դա տա րան և քնն վում է կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նի կող մից, 2) դի մու մը 
քնն վում է դա տա կան նիս տում, 3) դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին պատ շաճ 
ձևով տե ղե կաց վում են հար կա դիր կա տա րո ղը, պա հան ջա տե րը և պար տա պա նը, ի նչ պես 
նաև տվյալ բնա կա րա նի կամ շի նու թյան սե փա կա նա տե րը, ի սկ դի մու մը քնն վում է ան կախ 
ծա նուց ված ան ձանց ներ կա յա նա լուց կամ չներ կա յա նա լուց, 4) դի մու մը քնն վում է այն ստա նա-
լու օր վա նից տաս նօ րյա ժամկ ե տում, 5) դի մու մի քն նու թյան ար դյուն քում դա տա րա նը կա յաց-
նում է ո րո շում, 6) դի մու մի քն նու թյան ար դյուն քում դա տա րա նի կա յաց րած ո րո շու մը են թա կա 
է բո ղո քարկ ման:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման 
նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն 
մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի քն նու թյա նը վե րա բե-
րող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ սույն ո րոշ մամբ ար տա հայ տած ի րա-
վա կան դիր քո րո շու մից բխում է, որ նշ ված դի մու մի կա պակ ցու թյամբ կա տա րո ղա կան թերթ 
տված դա տա րա նի կա յաց րած ո րո շումն ե րը են թա կա են բո ղո քարկ ման:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծող օ րենսդ րա կան 
կար գա վո րումն ե րը չեն նա խա տե սում կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա-
տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք 
գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի քն նու թյու նը մեր ժե լու մա սին 
վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ ման բո ղո քարկ ման ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն՝ ի նչ պես հե-
տաձգ ված, այն պես էլ ան մի ջա կան բո ղո քարկ ման շր ջա նակ նե րում: Այլ կերպ ա սած՝ օ րենս դի-
րը չի նա խա տե սել այն պի սի ի րա վա կար գա վո րում, ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա բո ղո քար կե լու 
կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող 
ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար-
կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի քն նու թյու նը մեր ժե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շու մը: 
Նման պայ ման նե րում, փաս տո րեն, բա ցառ վում է վե րա դաս դա տա կան ա տյա նի կող մից այդ-
պի սի դա տա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը ստու գե լու հնա րա վո րու թյու նը, ին չը, սա կայն, 
ան հրա ժեշտ է կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով պար տա պան 
չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու 
մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մը պատ շաճ կար գով քն նե լու և դրա կա պակ ցու թյամբ 
ի րա վա չափ ո րո շում կա յաց նե լու մի ջո ցով հար կա դիր կա տար ման են թա կա դա տա կան ակ-
տի հար կա դիր կա տար ման հա մար ան հրա ժեշտ կազ մա կեր պա կան կա ռու ցա կար գի լի ար ժեք 
կեն սա գործ ման նպա տա կով: 

Ըստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա-
տար ման նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի-
նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի քն նու թյու նը 
մեր ժե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շու մը ևս պետք է են թա կա լի նի բո ղո քարկ ման 
վե րաքն նու թյան կար գով: 

Կր կին հիմք ըն դու նե լով ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շումն ե րում ար տա-
հայտ ված հայե ցա կար գային մո տե ցումն ե րը, ի նչ պես նաև ա ռաջ նորդ վե լով նախ կի նում ար-
տա հայտ ված սե փա կան ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող 
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ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար-
կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի քն նու թյու նը մեր ժե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ ման 
բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյու նը ոչ մի այն ար գե լա փա կում է վե րաքն նիչ 
դա տա կան ա տյա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, այլև ան ձին ոչ ի րա վա չա փո րեն զր կում է 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի բա ղադ րա տարր հան դի սա-
ցող՝ դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ի րա վուն քից: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծել է, որ 
կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող 
ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար-
կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի քն նու թյա նը վե րա բե րող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
կար գա վոր ման կա ռու ցա կար գը չի կա րող ամ բող ջա կան տեսք ու նե նալ, ե թե նշ ված դի մու մի 
քն նու թյու նը մեր ժե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շու մը դի տարկ վում է որ պես վե-
րաքն նու թյան կար գով բո ղո քարկ ման ոչ են թա կա դա տա կան ա կտ: Մի այն խնդ րո ա ռար-
կա դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան հետ ևո ղա կան ի րաց-
ման դեպ քում է հնա րա վոր ե րաշ խա վո րել կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման 
նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն 
մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի քն նու թյան վա րույ թի 
մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի լի ար ժեք դա տա կան պաշտ պա նու-
թյու նը: Ա վե լին՝ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով պար տա պան 
չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու 
մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի քն նու թյու նը մեր ժե լու մա սին վար չա կան դա տա-
րա նի ո րոշ ման բո ղո քար կու մը կար ևոր դա տա վա րա կան ե րաշ խիք է վե րա դաս դա տա կան 
ա տյան նե րի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի թույլ տված հնա րա վոր դա տա կան սխալ նե րը 
վե րաց նե լու և դրա մի ջո ցով դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման ի րա վա չա փու թյու նը, 
ի նչ պես նաև պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձի՝ տվյալ բնա կա րա նի կամ շի նու թյան նկատ-
մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա տա կան պաշտ պա նու թյունն ա պա հո վե լու հա մար:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել հա վե լել, որ կա տա րո-
ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին 
պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր 
կա տա րո ղի դի մու մի քն նու թյու նը մեր ժե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ ման բո ղո-
քար կու մը և բո ղո քի քն նու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քով նա խա տես ված՝ մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման կա նոն նե րով, 
քա նի որ հի շյալ ո րո շումն իր բնույ թով ու ի րա վա բա նա կան հետ ևանք նե րով նման է հայ ցա-
դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րին:

 ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԸ ՎԵ ՐԱՔՆ ՆԻՉ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆՈՒՄ

27.02.2019թ.
15. Ար մեն Նա վո յանն ը նդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան ճա նա պար հային ոս տի կա նու-

թյան, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/7711/05/17

Խն դիր. Ա րդյո՞ք դա տա կան ակ տի վեր տա ռու թյու նը կա րող է պայ մա նա վո րել դա տա-
կան ակ տի է ու թյու նը և դրա բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյան առ կա յու թյու նը կամ բա ցա-
կա յու թյու նը։ 

Վե րոգ րյա լի հա մա տեքս տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը քն նար կել է այն ի րա վի ճա կը, ե րբ 
« Դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» վեր տա ռու թյամբ վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ մամբ, 
ը ստ է ու թյան վե րա դարձ վել է ու ղեկ ցա կան դի մու մով կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
հա մա պա տաս խան նոր մե րի հա մա կար գային մեկ նա բա նու թյու նից հետ ևում է, որ կող մերն 
ան մի ջա կան կար գով ի րա վունք ու նեն բո ղո քար կե լու մի այն այն մի ջան կյալ դա տա կան ակ-
տե րը, ո րոնց բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյունն ո ւղ ղա կի ո րեն նա խա տես ված է ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով: Ը ստ այդմ, օ րենս դի րը նա խա տե սել է այն մի ջան-
կյալ դա տա կան ակ տե րը, ո րոնք են թա կա են բո ղո քարկ ման վե րաքն նու թյան կար գով: Ը նդ 
ո րում, նշ ված մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի շար քը սպա ռիչ է, ին չը նշա նա կում է, որ այն 
դա տա կան ա տե րը, ո րոնք նա խա տես ված չեն այդ ցան կում, չեն կա րող բո ղո քարկ վել վե-
րաքն նու թյան կար գով: Նշ ված շար քում նա խա տես ված չէ մի այն դա տա կան տու գանք կի-
րա ռե լու մա սին ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի ո րո շու մը, սա կայն դրա՝ վե րաքն նու թյան 
կար գով բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյունն ո ւղ ղա կի ո րեն նա խա տես ված է ՀՀ վար չա կան 

էջ
725-734
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դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 101.2-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ բո ղո քարկ ման են թա կա մի ջան կյալ դա-

տա կան ակ տե րի հս տակ նա խա տե սումն ի նք նան պա տակ չէ. այն մի կող մից ա պա հո վում է 
ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բունքն այն քա նով, որ քա նով դա տա վա րու թյան մաս նա կից-
նե րին ո րո շա կի է դառ նում, թե որ մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րը կա րող են բո ղո քարկ վել 
վե րաքն նու թյան կար գով, ի սկ մյուս կող մից նման սահ մա նա փա կումն ա պա հո վում է դա տա-
վա րու թյան բնա կա նոն ըն թաց քը, քա նի որ հա կա ռակ պա րա գա յում յու րա քան չյուր մի ջան կյալ 
դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման դեպ քում դա տա վա րու թյան բնա կա նոն ըն թաց քը կա րող է 
խա թար վել: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ նման սահ մա նա փա կու մը հաղ թա հա-
րե լի է հե տաձգ ված բո ղո քարկ ման կա ռու ցա կար գի մի ջո ցով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված դա-
տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման կար գը սահ մա նում է օ րենս դի րը, ո րի 
նպա տակն ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ ի րա կա նաց ման ա պա հո վումն է: Օ րենս դի րը ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տե սել է մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի բո-
ղո քարկ ման ան մի ջա կան և հե տաձգ ված կար գեր: Ան մի ջա կան բո ղո քարկ ման են են թա կա 
այն մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րը, ո րոնց չբո ղո քարկ ման ար դյուն քում օբյեկ տիվ ար գելք ներ 
են ա ռա ջա նում գոր ծի հե տա գա քն նու թյան հա մար, և կա րող են հան գեց նել ար դյու նա վետ 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի խախտ ման: Օ րենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի, 
ի նչ պես նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 101.2-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
դա տա կան ակ տի հա մար սահ մա նել է ան մի ջա կան բո ղո քարկ ման կարգ: Ի սկ նշ ված դրույթ-
նե րով չնա խա տես ված մնա ցած բո լոր մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի հա մար կա րող է գոր ծել 
« հե տաձգ ված բո ղո քարկ ման» կար գը, այն է` բո ղո քար կում գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա-
կան ակ տի բո ղո քարկ ման շր ջա նակ նե րում։

 Հետ ևա բար այն պա րա գա յում, ե րբ բո ղո քարկ վել է այն պի սի մի ջան կյալ դա տա կան ա կտ, 
ո րը են թա կա չէ բո ղո քարկ ման և ը նդ գրկ ված չէ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
131-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված ցան կում կամ դրա հա մար ո ւղ ղա կի բո ղո քարկ ման 
հնա րա վո րու թյուն նա խա տես ված չէ, վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վա սու է կա յաց նել ո րո շում՝ 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 137-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի հիմ քով 
վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հայ ցա դի մում ներ կա յաց վե լու պա րա գա յում 
դա տա րա նը լի ա զոր ված է կա յաց նել չորս բնույ թի ո րո շում, այն է՝ հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն-
դու նե լու, հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու, հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու կամ այն վե-
րա հաս ցե ագ րե լու մա սին: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել փաս տել, որ նշ վա ծը վե-
րա բե րում է նաև կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մումն ե րի դեպ քե րին: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
նման եզ րա հան գու մը բխում է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 
5-րդ մա սի ձևա կեր պու մից, ո րի բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ օ րենս դի րը հայ ցա դի մու մը 
վե րա դարձ նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը պայ մա նա վո րել է դրա նում ո րոշ թե րու թյուն նե րի առ-
կա յու թյամբ, ո րոնք շտ կե լուց հե տո հայ ցա դի մու մը կր կին կա րող է ներ կա յաց վել դա տա րան: 
Այ սինքն՝ դա տա րա նը նման պայ ման նե րում նույն պես ստա նում է հայ ցա դի մում, ո րը կր կին է 
ներ կա յաց վել թե րու թյուն նե րը շտ կե լուց հե տո: Նշ վա ծից հետ ևում է, որ այն պա րա գա յում, ե րբ 
հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րո շու մից հե տո հայ ցա դի մու մը կր կին է ներ կա յաց վել, 
ա պա այդ դեպ քում ևս դա տա րա նը լի ա զոր ված է կա յաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 77-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ո րո շումն ե րից որ ևէ մե կը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ևս մեկ ան գամ ը նդ գծել, որ հայ ցա դի մու մը կր-
կին ներ կա յաց վե լու պա րա գա յում դա տա րանն ի րա վա զոր է կա յաց նել ո րո շում այն վա րույթ 
ըն դու նե լու, վե րա դարձ նե լու, ըն դու նու մը մեր ժե լու կամ վե րա հաս ցե ագ րե լու վե րա բե րյալ: Մի-
ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դա տա րա նի կող մից կա յաց վող ո րո շումն ե րի 
է ու թյու նը կա րող է բա ցա հայտ վել մի այն դրա բո վան դա կու թյան ու սումն ա սի րու թյան ար դյուն-
քում: Մաս նա վո րա պես, հարկ է պար զել հար ցը, ո րի վե րա բե րյալ ո րո շում է կա յաց վել, շար-
ժա ռիթ նե րը, ո րոն ցով դա տա րա նը հան գել է հետ ևու թյուն նե րի` օ րենք նե րի և այլ ի րա վա կան 
ակ տե րի վկա յա կոչ մամբ, եզ րա հան գու մը քն նարկ վող հար ցի վե րա բե րյալ: Ը նդ ո րում, օ րենս-
դի րը որ պես դա տա կան ակ տի բո վան դա կային տարր չի սահ մա նել տվյալ դա տա կան ակ տի 
վեր տա ռու թյու նը, հետ ևա բար դրա առ կա յու թյու նը որ ևէ կերպ չի կա րող պայ մա նա վո րել դա-
տա կան ակ տի է ու թյու նը:

 Վե րոգ րյա լը վե րա բե րում է նաև նշ ված ակ տե րի բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյու նը ո րո-
շե լուն: Այլ կերպ ա սած՝ դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյու նը և ը ստ այդմ, ի 
թիվս այլ նի, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ-



ման ված ո րո շումն ե րի ցան կով նա խա տես ված լի նե լու հան գա ման քը նույն պես պետք է բա-
ցա հայտ վի՝ ել նե լով այդ ո րոշ ման ամ բող ջու թյու նից և ե լա կե տային հիմք ըն դու նե լով ո րոշ ման 
բո վան դա կու թյու նը:

Նշ վա ծի հա մա տեքս տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վար չա կան դա տա րա նի « Դի մու մը վե-
րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման բո վան դա կու թյան ու սումն ա սի րու թյան ար դյուն քում ար ձա-
նագ րել է, որ վար չա կան դա տա րա նը, ը ստ է ու թյան, վե րա դարձ րել է ու ղեկ ցա կան դի մու մով 
կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման հետ ևու թյու նը պայ մա նա-
վոր ված է այն հան գա ման քով, որ վար չա կան դա տա րա նը ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա-
սում ան դրա դար ձել է հայց վո րի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը կր կին ներ կա յաց նե լու 
հնա րա վո րու թյա նը, վեր լու ծու թյուն ներ է կա տա րել հայ ցա դի մու մը կր կին ներ կա յաց նե լու հա-
մար սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամկ ե տի վե րա բե րյալ: Հետ ևա բար նշ ված ո րո շու մը են-
թա կա է բո ղո քարկ ման՝ որ պես ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված դա տա կան ա կտ:



1ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/5085/02/16
 դա տա րա նի ո րո շում 2019թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ  Ե ԱՔԴ/5085/02/16
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝  Ն. Բար սե ղյան 
Դա տա վոր ներ՝ Տ. Նա զա րյան
 Ս. Թո րո սյան

 

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) 

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
զե  ցող Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի հու լի սի 04-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Եր ևան հա մայն քի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ 

քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 29.05.2018 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Եր ևան հա-
մայն քի ը նդ դեմ «Օ դին» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն)` գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան-
ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ   նը. 
Դի մե լով դա տա րան` Եր ևան հա մայն քը պա հան ջել է Ըն կե րու թյու նից բռ նա գան ձել 

583.483 ՀՀ դրամ, ո րից 218.541 ՀՀ դրա մը՝ կա ռու ցա պատ ման վճա րի պարտ քի գու մար, 



2 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

364.942 ՀՀ դրա մը՝ հաշ վարկ ված տույ ժի գու մար, ի նչ պես նաև 01.12.2016 թվա կա նից շա րու-
նա կել Ըն կե րու թյու նից բռ նա գան ձել պայ մա նագ րի 6-րդ կե տի 6.2-րդ են թա կե տով սահ ման-
ված տույ ժը՝ վար ձավ ճա րի չվ ճար ված գու մա րի 0,15 տո կո սի չա փով՝ մինչև պար տա վո րու-
թյան փաս տա ցի կա տար ման օ րը: 

Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Բու նի ա թյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 24.11.2017 
թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
29.05.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, Դա տա-
րա նի 24.11.2017 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել է` հայ ցը մերժ վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Եր ևան հա մայն քը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով. 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 2041-րդ, 345-րդ, 

347-րդ, 352-րդ, 408-րդ հոդ ված նե րը և ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 481-րդ հոդ վա ծը:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ « Կենտ րոն-Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ն, Ըն կե րու-

թյանն օ տա րե լով հո ղա մա սի նկատ մամբ ու նե ցած իր կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քը, վեր-
ջի նիս փո խան ցել է նաև օ րեն քով և պայ մա նագ րով նա խա տես ված ու կա ռու ցա պատ ման 
ի րա վուն քի հետ ան մի ջա կա նո րեն կապ ված ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, այդ 
թվում նաև` կա ռու ցա պատ ման վճար վճա րե լու պար տա կա նու թյու նը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 29.05.2018 թվա կա նի ո րո շու մը, փո փո խել այն` հայ ցը բա վա րա րել կամ գործն ու ղար կել 
նոր քն նու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը`
1) Եր ևա նի հա մայն քի, ի դեմս Եր ևա նի քա ղա քա պե տի և « Կենտ րոն-Կա նա չա պա տում» 

ՓԲԸ-ի միջև Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 07.06.2010 թվա կա նի թիվ 2233-Ա ո րոշ ման հի ման վրա 
15.06.2010 թվա կա նին կնք վել է հո ղա մա սի կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի տրա մադր ման 
մա սին թիվ 31/Կ պայ մա նա գի րը, ո րով Եր ևան հա մայն քը պար տա վոր վել է վճա րի դի մաց 
« Կենտ րոն-Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ի հետ 03.11.2003 թվա կա նին կնք ված թիվ 22040 վար ձա-
կա լու թյան պայ մա նագ րի պայ ման նե րով կա ռու ցա պատ ման ի րա վունք ու նե ցող ան ձին տրա-
մադ րել Եր ևան հա մայն քին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող 1.748քմ մա կե րե սով 
հո ղա մաս, ո րը գտն վում է Օ ղա կաձև զբո սայ գու 6-րդ հատ վա ծում՝ Խան ջյան փո ղո ցի 2/4 
հաս ցե ում` կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի ժամկ ե տը սահ մա նե լով մինչև 03.11.2028 թվա կա-
նը: 

Նշ ված պայ մա նագ րի 4.1.2-րդ, 4.3.5-րդ, 4.4.1-րդ կե տե րով սահ ման վել է, որ սե փա կա նա-
տերն ի րա վունք ու նի կա ռու ցա պատ ման ի րա վունք ու նե ցող ան ձի կող մից վճա րը վճա րե լու 
ժամկ ետ նե րի է ա կան խախտ ման դեպ քում նրա նից պա հան ջե լու վա ղա ժամկ ետ կա տա րել 
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վճա րու մը: Կա ռու ցա պատ ման ի րա վունք ու նե ցող ան ձն ի րա վունք ու նի տնօ րի նե լու կա ռու-
ցա պատ ման ի րա վուն քը՝ փո խան ցե լու այլ ան ձի, ա զա տո րեն օ տա րե լու, գրավ դնե լու այն, 
ի նչ պես նաև կա տա րե լու այլ գոր ծարք ներ կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի նկատ մամբ: Կա-
ռու ցա պատ ման ի րա վունք ու նե ցող ան ձը պար տա վոր է ժա մա նա կին վճա րել կա ռու ցա պատ-
ման ի րա վուն քի հա մար վճա րը: 

Պայ մա նագ րի 5.1-րդ կե տի հա մա ձայն` կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի տա րե կան վճա րը 
կազ մել է տվյալ հո ղա մա սի հո ղի հար կի դրույ քա չա փին հա վա սա րեց ված տա րե կան վար-
ձավ ճա րը, ո րը կա ռու ցա պատ ման ի րա վունք ձեռք բե րող ան ձի կող մից կա տար վում է հա-
վա սար չա փե րով՝ ը ստ տար վա օ րա ցու ցային ե ռամ սյակ նե րի ոչ ո ւշ, քան մինչև հա մա պա-
տաս խան ե ռամ սյա կի վեր ջին ա մս վա 25-ը, ի սկ 6.2-րդ կե տի հա մա ձայն` կա ռու ցա պատ ման 
ի րա վունք ու նե ցող ան ձի կող մից պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ ետ նե րում վճա րումն եր 
չկա տար վե լու դեպ քում վեր ջինս կե տան ցի յու րա քան չյուր օր վա հա մար վճա րում է տույժ տա-
րե կան վճա րի գու մա րի 0,15 տո կո սի չա փով (գ.թ. 6-8).

2) Եր ևան հա մայն քի 15.07.2010 թվա կա նի թիվ 3132-Ա ո րոշ մամբ ո րոշ վել է Եր վանդ Քո-
չա րի փո ղո ցի թիվ 4/4 հաս ցե ում [Օ ղա կաձև զբո սայ գու 6-րդ հատ վա ծում] գտն վող 1.748 քմ 
մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ « Կենտ րոն-Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ի կա ռու ցա պատ-
ման ի րա վունքն օ տա րել Ըն կե րու թյա նը (գ.թ. 11).

3) « Կենտ րոն Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ի և Ըն կե րու թյան միջև 31.07.2010 թվա կա նին կնք-
ված, նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի ա ռու վա ճառ քի 
մա սին պայ մա նագ րով « Կենտ րոն Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ն վա ճա ռել է Եր ևա նի Եր վանդ 
Քո չար փո ղո ցի թիվ 4/4 հաս ցե ում [Օ ղա կաձև զբո սայ գու 6-րդ հատ վա ծում] գտն վող 1.748քմ 
մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ ու նե ցած կա ռու ցա պատ ման իր ի րա վուն քը, ի սկ Ըն կե-
րու թյու նը 3.800.000 ՀՀ դրա մով գնել է տվյալ հո ղա մա սի նկատ մամբ կա ռու ցա պատ ման 
ի րա վուն քը (գ.թ. 9-10).

4) ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի աշ-
խա տա կազ մի տա րած քային ստո րա բա ժան ման կող մից 11.08.2010 թվա կա նին տր ված ան-
շարժ գույ քի նկատ մամբ ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 2668904 վկա յա կա նի հա մա ձայն` Եր-
ևա նի Եր վանդ Քո չա րի փո ղոց թիվ 4/4 հաս ցե ի [Օ ղա կաձև զբո սայ գու 6-րդ հատ վա ծում] 
գտն վող 1.748քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ մինչև 03.11.2028 թվա կա նը գրանց վել է 
Ըն կե րու թյան կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քը (գ.թ. 12-14).

5) Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի կող մից Ըն կե րու թյանն ու ղարկ վել է ծա նու ցում առ այն, 
որ Եր ևա նի օ ղա կաձև զբո սայ գու 6-րդ հատ վա ծում գտն վող 1.748քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի 
կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի վճա րը չի վճար վել, ո ւս տի պա հանջ վել է ծա նու ցու մը ստա նա-
լուց 5 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում վճա րել վար ձավ ճա րի և տույ ժի պարտքն ամ բող-
ջու թյամբ (գ.թ. 49).

6) Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի ե կա մուտ նե րի հաշ վառ ման և գանձ-
ման վար չու թյան կող մից 30.11.2016 թվա կա նին տր ված տե ղե կան քի հա մա ձայն` Ըն կե րու-
թյան պարտ քը 30.09.2010 թվա կա նից մինչև 30.11.2016 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ-
վա ծի հա մար Եր ևան հա մայն քի նկատ մամբ կազ մել է ը նդ հա նուր 583.483 ՀՀ դրամ, ո րից 
218.541 ՀՀ դրա մը՝ վար ձավ ճա րի պարտք, 364.942 ՀՀ դրա մը՝ տույ ժի գու մար (գ.թ. 16):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն-

դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 394-րդ հոդ-
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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 ի մաս տով, այն է` ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 481-րդ հոդ վա ծի կա պակ ցու թյամբ առ կա 
է ի րա վուն քի զար գաց ման խն դիր։

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետ ևյալ հար ցադր մա նը. ա րդյո՞ք կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի օ տար ման 
դեպ քում գնոր դին են փո խանց վում նաև այդ ի րա վուն քի նախ կին ի րա վա տի րոջ կող մից կա
ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի տրա մադր ման պայ մա նագ րով ստանձ նած պար տա վո րու թյուն
նե րը:

ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 481-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ այլ ան ձի պատ կա նող 
հո ղա մա սում ան ձը կա րող է պայ մա նագ րով ձեռք բե րել կա ռու ցա պատ ման ի րա վունք՝ քա-
ղա քա շի նա կան նոր մե րի ու կա նոն նե րի, ի նչ պես նաև հո ղա մա սի նշա նա կու թյան վե րա բե-
րյալ պա հանջ նե րի պահ պան մամբ՝ սահ ման ված կար գով կա ռու ցել շեն քեր և շի նու թյուն ներ, 
դրանք վե րա կա ռու ցել կամ քան դել և կա ռու ցա պատ ման ժամկ ե տի ըն թաց քում տի րա պե տել 
և օգ տա գոր ծել այդ գույ քը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` կա ռու ցա պատ ման ի րա-
վուն քով հո ղա մասն օգ տա գոր ծե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձը կա րող է այդ ի րա վուն քը տնօ-
րի նել՝ փո խան ցել այլ ան ձի, ա զա տո րեն օ տա րել, գրավ դնել այն, ի նչ պես նաև կա տա րել 
այլ գոր ծարք ներ կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի նկատ մամբ: Կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քը 
կա րող է փո խանց վել այլ ան ձի՝ հա մա պար փակ ի րա վա հա ջոր դու թյան կար գով: Նույն հոդ-
վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն` կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քը են թա կա է պե տա կան գրանց-
ման` գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով: Նույն հոդ վա ծի 8-րդ մա սի հա մա ձայն` պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու-
թյուն հան դի սա ցող հո ղե րի կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի տա րե կան վար ձավ ճա րի չա փը չի 
կա րող պա կաս լի նել հո ղի հար կի տա րե կան դրույ քա չա փից:

ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիր քը հո ղե րին վե րա բե րող մա սով հո ղային հա-
րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րառ վում է ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի դրույթ նե րի հաշ վառ-
մամբ:

ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 81-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ պե տու թյան և հա մայնք-
նե րի սե փա կա նու թյան հո ղա մա սե րի տա րե կան վար ձավ ճա րի և (կամ) կա ռու ցա պատ ման 
ի րա վուն քի վճա րի չա փը չի կա րող պա կաս լի նել հո ղի հար կի տա րե կան դրույ քա չա փից: 
Նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ հո ղա մա սե րի վար ձա կա լու թյան և (կամ) կա ռու ցա-
պատ ման ի րա վուն քի պայ մա նա գի րը հա մար վում է չկնք ված, ե թե դրա նում չեն սահ ման վել 
հո ղա մա սի նկատ մամբ կող մե րի գույ քային ի րա վունք նե րը, օգ տա գործ ման նկատ մամբ սահ-
մա նա փա կումն ե րը, վճա րի չա փը և վար ձա կա լու թյան և (կամ) կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի 
ժամկ ետ նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 2041-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ այլ ան ձի 
պատ կա նող հո ղա մա սում ան ձը կա րող է պայ մա նագ րով ձեռք բե րել կա ռու ցա պատ ման 
ի րա վունք՝ քա ղա քա շի նա կան նոր մե րի ու կա նոն նե րի, ի նչ պես նաև հո ղա մա սի նշա նա կու-
թյան վե րա բե րյալ պա հանջ նե րի պահ պան մամբ սահ ման ված կար գով կա ռու ցել շեն քեր և 
շի նու թյուն ներ, դրանք վե րա կա ռու ցել կամ քան դել և կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի գոր ծո-
ղու թյան ժամկ ե տի ըն թաց քում տի րա պե տել և օգ տա գոր ծել այդ գույ քը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ 
կե տի հա մա ձայն` կա ռու ցա պատ ման ի րա վունք ու նե ցող ան ձը կա րող է այդ ի րա վուն քը տնօ-
րի նել՝ փո խան ցել այլ ան ձի, ա զա տո րեն օ տա րել, գրավ դնել այն, ի նչ պես նաև կա տա րել 
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այլ գոր ծարք ներ կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի նկատ մամբ: (…) Նույն հոդ վա ծի 7-րդ կե տի 
հա մա ձայն` կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քը են թա կա է պե տա կան գրանց ման` գույ քի նկատ-
մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին օ րեն քով սահ ման ված կար գով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 439-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա նա-
գի րը են թադր վում է հա տու ցե լի, ե թե այլ բան չի բխում օ րեն քից, այլ ի րա վա կան ակ տե րից, 
պայ մա նագ րի բո վան դա կու թյու նից կամ է ու թյու նից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ևա ռաջ հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ կա ռու ցա պատ-
ման ի րա վուն քի է ու թյա նը: Հիմք ըն դու նե լով վե րը վկա յա կոչ ված նոր մե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտ նում է, որ կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի է ու թյու նը հան գում է նրան, որ այդ ի րա-
վուն քը կրող ան ձը հնա րա վո րու թյուն է ստա նում այլ ան ձի սե փա կա նու թյու նը հա մար վող 
հո ղա մա սի վրա կա տա րե լու ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես՝ կա ռու ցե լու շեն-
քեր և շի նու թյուն ներ, դրանք վե րա կա ռու ցե լու կամ քան դե լու: Կա ռու ցա պատ ման ի րա վունք 
ու նե ցող ան ձին տր ված է նաև ի րա վունք տնօ րի նե լու կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քը, այ-
սինքն՝ այդ ի րա վուն քը փո խան ցե լու այլ ան ձի, ա զա տո րեն օ տա րե լու, գրավ դնե լու, ի նչ պես 
նաև կա տա րե լու այլ գոր ծարք ներ կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի նկատ մամբ: Վկա յա կոչ ված 
հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից նաև բխում է, որ կա ռու ցա պատ ման ի րա վունք ու նե ցող ան-
ձին տր ված ի րա վունք նե րին զու գա հեռ նրա վրա դր ված են ո րո շա կի պար տա կա նու թյուն ներ, 
այդ պի սիք են, օ րի նակ, կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի դի մաց ո րո շա կի վար ձավ ճար վճա րե-
լու պար տա կա նու թյու նը, շեն քեր և շի նու թյուն ներ կա ռու ցե լիս, դրանք վե րա կա ռու ցե լիս կամ 
քան դե լիս քա ղա քա շի նա կան նոր մե րի ու կա նոն նե րի, ի նչ պես նաև հո ղա մա սի նշա նա կու-
թյան  պա հանջ նե րի պահ պան ման պար տա կա նու թյու նը և այլն: 

Անդ րա դառ նա լով պե տու թյան կամ հա մայնք նե րի հո ղե րը կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն-
քով տրա մադ րե լու դի մաց տր վող վար ձատ րու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա-
րում նշել, որ հիմք ըն դու նե լով ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 481-րդ և 81-րդ հոդ ված նե րի կար գա-
վո րումն ե րը՝ պե տու թյան կամ հա մայն քի հո ղե րի նկատ մամբ կա ռու ցա պատ ման ի րա վունք 
ձեռք բե րած ան ձը կրում է պար տա կա նու թյուն վճա րե լու վար ձավ ճար, ո րի չա փը չի կա րող 
պա կաս լի նել հո ղի հար կի տա րե կան դրույ քա չա փից, ը նդ ո րում՝ ե թե այդ հո ղե րի նկատ-
մամբ կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի տրա մադր ման վե րա բե րյալ պայ մա նա գի րը չի պա րու-
նա կում  վ ճա րի չա փի վե րա բե րյալ պայ ման, ա պա նման պայ մա նա գի րը հա մար վում է չկնք-
ված: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ պայ մա նագ րի հի ման վրա կա ռու ցա-
պատ ման ի րա վունք ձեռք բե րող ան ձը մի կող մից ու նի օ րենսդ րու թյամբ տր ված ի րա վունք-
ներ, այն է՝ կա ռու ցե լու շեն քեր և շի նու թյուն ներ, դրանք վե րա կա ռու ցե լու կամ քան դե լու, 
կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քը տնօ րի նե լու, այ սինքն՝ փո խան ցե լու այլ ան ձի, ա զա տո րեն 
օ տա րե լու, այն գրավ դնե լու, ի նչ պես նաև կա տա րե լու այլ գոր ծարք ներ կա ռու ցա պատ ման 
ի րա վուն քի նկատ մամբ և այլն: Մյուս կող մից նա կրում է հո ղա մա սի սե փա կա նա տի րո ջը կա-
ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի հա մար ո րո շա կի հա տու ցում տա լու պար տա կա նու թյուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 2041-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման ված՝ կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի օ տար ման ար դյուն քում 
ա ռա ջա ցած ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի վրա տա րած վում են նույն օ րենսգր քով սահ ման-
ված պար տա վո րու թյուն նե րի մա սին ը նդ հա նուր դրույթ նե րը: Այս պես. 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 345-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` պար տա վո-
րու թյան ու ժով մի ան ձը (պար տա պա նը) պար տա վոր է մեկ այլ ան ձի (պար տա տի րոջ) օգ տին 
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կա տա րել ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն. այն է` վճա րել դրամ, հանձ նել գույք, կա տա րել աշ խա-
տանք, մա տու ցել ծա ռա յու թյուն և այլն, կամ ձեռն պահ մնալ ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն կա տա-
րե լուց, ի սկ պար տա տերն ի րա վունք ու նի պար տա պա նից պա հան ջել կա տա րե լու իր պար-
տա կա նու թյու նը: 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 հետ ևան քով և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քում նշ-
ված այլ հիմ քե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 346-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` պար տա վո րու-
թյու նում որ պես կողմ` պար տա տեր կամ պար տա պան, կա րող է մաս նակ ցել մեկ կամ մի ա-
ժա մա նակ մի քա նի ան ձ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 347-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պար տա վո րու թյուն նե րը 
պետք է կա տար վեն պատ շաճ` պար տա վո րու թյան պայ ման նե րին, օ րեն քին և այլ ի րա վա կան 
ակ տե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան, ի սկ նման պայ ման նե րի ու պա հանջ նե րի բա-
ցա կա յու թյան դեպ քում` գոր ծա րար շր ջա 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 ցի ա կան օ րենսգր քի 352-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ե թե պար տա-
վո րու թյու նը նա խա տե սում է կամ հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ո րո շել դրա օ րը կամ ժա մա-
նա կա հատ վա ծը, ա պա պար տա վո րու թյու նը պետք է կա տար վի այդ օ րը կամ այդ ժա մա նա-
կա հատ վա ծի ցան կա ցած պա հին:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 369-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` տու ժանք (տու գանք, 
տույժ) է հա մար վում օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով ո րոշ ված այն դրա մա կան գու մա րը, ո րը 
պար տա պա նը պար տա վոր է վճա րել պար տա տի րո ջը` պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու 
կամ ան պատ շաճ կա տա րե լու դեպ քում` նե րա ռյալ կա տար ման կե տան ցի դեպ քում: Տու ժանք 
վճա րե լու պա հան ջով պար տա տե րը պար տա վոր չէ ա պա ցու ցել, որ ի րեն վնաս է պատ ճառ-
վել:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 408-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` պար տա վո րու-
թյան խախ տում է հա մար վում այն չկա տա րե լը կամ ան պատ շաճ (կե տան ցով, ապ րանք նե րի, 
աշ խա տանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի թե րու թյուն նե րով կամ պար տա վո րու թյան բո վան դա-
կու թյամբ ո րոշ վող այլ պայ ման նե րի խախտ մամբ) կա տա րե լը: 

Անդ րա դառ նա լով վե րոն շյալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյա նը՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րել է, որ պար տա վո րու թյան ու ժով պար տա պա նը պար տա վոր է պար տա տի րոջ 
օգ տին կա տա րել ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն, այն է` վճա րել դրամ, հանձ նել գույք, կա տա րել 
աշ խա տանք, մա տու ցել ծա ռա յու թյուն և այլն, կամ ձեռն պահ մնալ ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն 
կա տա րե լուց, ի սկ պար տա տերն ի րա վունք ու նի պար տա պա նից պա հան ջե լու կա տա րել իր 
պար տա կա նու թյու նը: Ը նդ ո րում, պար տա վո րու թյուն նե րը պետք է կա տար վեն պատ շաճ, 
հա կա ռակ դեպ քում պար տա վո րու թյու նը խախ տո ղի նկատ մամբ ա ռա ջա նում են ո րո շա կի 
բա ցա սա կան հետ ևանք ներ (տե՛ս, Լի լիթ Գրի գո րյանն ը նդ դեմ Աղ վան Կա րա պե տյա նի քա
ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.12.2017 թվա կա նի թիվ ԳԴ4/0019/02/16 
ո րո շու մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ պար տա վո րու թյուն-
նե րի պատ շաճ կա տա րու մը, որ պես պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ը նդ հա նուր և հիմ-
նա րար սկզ բունք, են թադ րում է պար տա վո րու թյան բո վան դա կու թյու նը կազ մող գոր ծո ղու-
թյուն նե րի կա տա րում՝ պար տա վո րու թյան պայ ման նե րին, օ րեն քի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի 
պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան (տե°ս, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան գույ
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քի կա ռա վար ման վար չու թյունն ը նդ դեմ «Լ ճակ» ԼՏԸի, Հրա չյա Պետ րո սյա նի քա ղա քա ցի ա
կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 04.12.2009 թվա կա նի թիվ Ե ԿԴ/0020/02/08 ո րո շու մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կին ո րո շումն ե րից մե կով ան դրա դառ նա լով պար տա-
վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի է ու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ ձևա վոր ված պար տա վո րաի-
րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի շր ջա նա կում կող մե րից մե կը հան դես է գա լիս ի րա վա զոր 
ան ձ՝ « պար տա տեր», ի սկ մյուս կող մը՝ պար տա վոր ան ձ՝ « պար տա պան»։ Ո ւս տի ի րա վա զոր 
ան ձի՝ պա հան ջի սուբյեկ տիվ ի րա վուն քին հա մա պա տաս խա նում է պար տա պա նի՝ պար տա-
վո րու թյու նը պատ շաճ կա տա րե լու պար տա կա նու թյու նը։ Այս պի սով, պար տա վո րա կան ի րա-
վա հա րա բե րու թյան մեջ պար տա տի րոջ սուբյեկ տիվ ի րա վուն քը պա հան ջի ի րա վունքն է, ո րը 
կա րող է ի րաց վել մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ պար տա պա նը պատ շաճ կա տա րի իր վրա դր-
ված պար տա վո րու թյու նը (տե՛ս, Քա րո լին Բա ղու մյանն ը նդ դեմ Նու նու ֆար Հով հան նի սյա նի 
թիվ Ե ԿԴ/1447/02/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի 
ո րո շու մը) ։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 406-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րի հա մա ձայն` պար-
տա պա նը կա րող է իր պարտքն այլ ան ձի փո խան ցել մի այն պար տա տի րոջ հա մա ձայ նու-
թյամբ, բա ցա ռու թյամբ «Ա պա հո վագ րու թյան և ա պա հո վագ րա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քով, «Ա պա հով ված հի փո թե քային պար տա տոմ սե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա-
տես ված դեպ քե րի: Պարտ քի փո խանց ման ձևի նկատ մամբ կի րառ վում են նույն օ րենսգր քի 
404-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րում ամ րագր ված կա նոն նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 404-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րի հա մա ձայն՝ հա-
սա րակ գրա վոր կամ նո տա րա կան ձևով կնք ված գոր ծար քի վրա հիմն ված պա հան ջը պետք 
է զիջ վի նույն ձևով: Այն գոր ծար քով, ո րից ծա գող ի րա վունք նե րը են թա կա են պե տա կան 
գրանց ման, պա հան ջի զի ջու մը պետք է գրանց վի այդ ի րա վունք նե րի գրանց ման հա մար 
սահ ման ված կար գով, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ օ րեն քով:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ դիր քո րո շում ար տա հայ տե-
լով պար տա վո րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում պար տա տի րոջ և (կամ) պար տա պա նի 
ան ձե րի փո փո խու թյան վե րա բե րյալ, ար ձա նագ րել է, որ պար տա վո րու թյան մեջ ան ձե րի փո-
փո խու թյան դեպ քում պար տա վո րու թյու նը չի դա դա րում, այլ տե ղի է ու նե նում սուբյեկ տիվ 
ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի փո խան ցում մեկ ան ձից մյու սին: Այս պես, ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 406-րդ հոդ վա ծի հիմ քով օ րենս դի րը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել 
պար տա պա նին իր պարտքն այլ ան ձի փո խան ցե լով` դուրս գալ պար տա վո րու թյուն նե րից և 
իր փո խա րեն ներգ րա վե լու պար տա վո րու թյան մեջ այլ ան ձի (տե'ս, Կա րեն Քա լան թա րյանն 
ը նդ դեմ Մու շեղ Շախ կու լյա նի, եր րորդ ան ձ Մար գա րիտ Մար տի րո սյա նի թիվ Ա ՎԴ/0412/02/13 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2014 թվա կա նի ո րո շու մը)։

 Հիմք ըն դու նե լով վե րը շա րադր ված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րում է, որ որ պես կա նոն պար տա վո րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում 
պար տա տերն ու պար տա պա նը մինչև պար տա վո րու թյան դա դա րու մը մնում են ան փո փոխ: 
Մի ա ժա մա նակ օ րենս դի րը նա խա տե սել է մինչև պար տա վո րու թյան դա դա րու մը պար տա-
վո րու թյան մեջ ան ձանց փո փո խու թյան հնա րա վո րու թյուն: Նման դեպ քե րում պար տա վո րա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րում ան ձանց փո փո խու թյու նը հան գեց նում է ի րա վա հա ջոր դու թյան, 
այն է՝ ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի փո խան ցում նոր մաս նակ ցին:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի տրա մադր-
ման մա սին պայ մա նագ րի հի ման վրա կա ռու ցա պատ ման ի րա վունք ձեռք բե րած ան ձի կող-
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մից այդ ի րա վունքն օ տա րե լիս տե ղի է ու նե նում ի րա վա հա ջոր դու թյուն, այ սինքն՝ ա ռանց 
պար տա վո րու թյու նը դա դա րե լու տե ղի է ու նե նում ան ձանց փո փո խու թյուն, ո ւս տի ի րա վուն-
քի փո խանց ման հետ մի ա ժա մա նակ գնոր դին են ան ցնում նույն պայ մա նագ րով ստանձ նած 
նրա պար տա վո րու թյուն նե րը, այ սինքն՝ կա ռու ցա պատ ման ի րա վունք ձեռք բե րած ան ձի կող-
մից այդ ի րա վուն քը գնոր դին օ տա րե լու ար դյուն քում գնոր դին է փո խանց վում նաև կա ռու ցա-
պատ ման ի րա վունք ձեռք բե րած ան ձի՝ կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի տրա մադր ման մա սին 
պայ մա նագ րի հի ման վրա ծա գած ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ամ բող ջա կան 
հա մա լի րը: Այլ կերպ ա սած, ե թե գնոր դը կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի օ տար ման պայ մա-
նագ րով ձեռք է բե րում հո ղա մա սի կա ռու ցա պատ ման ի րա վունք, ա պա նրան են փո խանց-
վում նաև կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի նախ կին ի րա վա տի րոջ պար տա վո րու թյուն նե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա 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՝ Եր ևան հա մայն քի և « Կենտ րոն-Կա նա չա պա տում» 
ՓԲԸ-ի միջև կնք ված հո ղա մա սի կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի տրա մադր ման մա սին պայ-
մա նագ րով Եր ևան հա մայն քը « Կենտ րոն-Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ին տրա մադ րել է Եր ևան 
հա մայն քին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող 1.748քմ մա կե րե սով հո ղա մաս, ո րը 
գտն վում է Օ ղա կաձև զբո սայ գու 6-րդ հատ վա ծում: Նշ ված պայ մա նագ րով սահ ման վել է, 
որ կա ռու ցա պատ ման ի րա վունք ու նե ցող ան ձն ի րա վունք ու նի տնօ րի նել կա ռու ցա պատ ման 
ի րա վուն քը՝ փո խան ցել այլ ան ձի, ա զա տո րեն օ տա րել, գրավ դնել այն, ի նչ պես նաև կա տա-
րել այլ գոր ծարք ներ կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի նկատ մամբ: Նույն պայ մա նագ րով սահ-
ման վել է, որ կա ռու ցա պատ ման ի րա վունք ու նե ցող ան ձը պար տա վոր է ժա մա նա կին վճա րել 
կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի հա մար վճա րը, ո րը կազ մում է տվյալ հո ղա մա սի հո ղի հար-
կի դրույ քա չա փին հա վա սա րեց ված տա րե կան վար ձավ ճա րը: Պայ մա նագ րով նա խա տես-
վել է նաև, որ տա րե կան վար ձավ ճար նե րը կա ռու ցա պատ ման ի րա վունք ձեռք բե րող ան ձի 
կող մից կա տար վում են հա վա սար չա փե րով ը ստ տար վա օ րա ցու ցային ե ռամ սյակ նե րի ոչ 
ո ւշ, քան մինչև հա մա պա տաս խան ե ռամ սյա կի վեր ջին ա մս վա 25-ը, ի սկ կա ռու ցա պատ ման 
ի րա վունք ու նե ցող ան ձի կող մից պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ ետ նե րում վճա րումն եր 
չկա տար վե լու դեպ քում վեր ջինս կե տան ցի յու րա քան չյուր օր վա հա մար վճա րում է տույժ տա-
րե կան վճա րի գու մա րի 0,15 տո կո սի չա փով:

« Կենտ րոն Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ի և Ըն կե րու թյան միջև 31.07.2010 թվա կա նին կնք-
ված, նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի ա ռու վա ճառ քի 
մա սին պայ մա նագ րով « Կենտ րոն Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ն վա ճա ռել է, ի սկ Ըն կե րու թյու-
նը 3.800.000 ՀՀ դրա մով գնել է նշ ված հո ղա մա սի նկատ մամբ ու նե ցած կա ռու ցա պատ ման 
ի րա վուն քը:

 Դա տա րա նը հայ ցը բա վա րա րել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ կա ռու ցա պատ ման 
ի րա վունք ու նե ցող ան ձն ի րա վունք ու նի ա զա տո րեն տնօ րի նե լու իր ի րա վուն քը, ի սկ պե տա-
կան և հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղե րի հա մար սահ ման ված է վար-
ձավ ճար, ո ւս տի ել նե լով սույն գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րից՝ Ըն կե րու թյունն ի րեն տրա-
մադր ված կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի դի մաց պար տա վոր էր վճա րել պայ մա նագ րով 
նա խա տես ված վար ձավ ճա րը և սահ ման ված տույ ժը՝ տա րե կան վճա րի գու մա րի 0,15 տո կո-
սի չա փով՝ պար տա վո րու թյու նը պատ շաճ չկա տա րե լու հա մար: 

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բա վա րա րել է վե րաքն նիչ բո ղոքն այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, 
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որ « Կենտ րոն Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ի և Ըն կե րու թյան միջև կնք ված կա ռու ցա պատ ման 
ի րա վուն քի ա ռու վա ճառ քի մա սին պայ մա նագ րի ու ժով կող մե րի միջև ծա գած պար տա վո րու-
թյան հի ման վրա Ըն կե րու թյու նը ստանձ նել է բա ցա ռա պես « Կենտ րոն Կա նա չա պա տում» 
ՓԲԸ-ին 3.800.000 ՀՀ դրա մի չա փով կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի ձեռք բեր ման գի նը վճա-
րե լու պար տա վո րու թյուն, ո րն էլ Ըն կե րու թյան կող մից ամ բող ջու թյամբ վճար վել է պայ մա-
նագ րի ստո րագր ման պա հին, ի սկ կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի հա մար վճար վճա րե լու 
պար տա կա նու թյու նը « Կենտ րոն Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ից Ըն կե րու թյա նը փո խանց ված լի-
նե լու մա սին դրույթ ա ռու վա ճառ քի մա սին պայ մա նագ րով չի նա խա տես վել:

 

Ել նե լով վե րը շա րադր ված վեր լու ծու թյուն նե րից, հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս տե րը 
և գնա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյու նը՝ Վճ ռա-
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Սույն գոր ծով կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի օ տա րումն ար տա հայտ վել է ա ռու վա ճառ-
քի մի ջո ցով, այն է` « Կենտ րոն Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ն վա ճա ռել է, ի սկ Ըն կե րու թյու նը գնել 
է Եր ևան հա մայն քին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող 1.748քմ մա կե րե սով հո ղա-
մա սում կա ռու ցա պա տում ի րա կա նաց նե լու ի րա վուն քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ըն կե րու թյան կող մից « Կենտ րոն Կա նա-
չա պա տում» ՓԲԸ-ին պատ կա նող կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի գն ման ար դյուն քում Եր-
ևա նի հա մայն քի և « Կենտ րոն-Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ի միջև կնք ված հո ղա մա սի կա ռու-
ցա պատ ման ի րա վուն քի տրա մադր ման մա սին պայ մա նագ րով ծա գած պար տա վո րա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ տե ղի է ու նե ցել ան ձանց փո փո խու թյուն, այն է` կա ռու ցա պատ ման 
ի րա վուն քի տրա մադր ման մա սին պայ մա նագ րով « Կենտ րոն Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ն փո-
խա րին վել է Ըն կե րու թյու նով: 

« Կենտ րոն Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ն կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի տրա մադր ման 
մա սին պայ մա նագ րով ձեռք բեր ված կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի հետ մի ա ժա մա նակ 
ստանձ նել է նաև ո րո շա կի պար տա վո րու թյուն ներ, ո ւս տի կա ռու ցա պատ ման ի րա վունքն 
օ տա րե լիս գնոր դին են փո խանց վել ի նչ պես ի րա վունք նե րը, այն պես էլ` պար տա կա նու թյուն-
նե րը: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ըն կե րու թյու նը 
« Կենտ րոն Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ից գնել է Եր ևան հա մայն քի հետ կնք ված պայ մա նագ-
րով ձեռք բեր ված կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քը՝ այդ պայ մա նագ րի հի ման վրա ծա գած 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ դառ նա լով նաև պար տա պան: Այ սինքն՝ « Կենտ րոն Կա-
նա չա պա տում» ՓԲԸ-ի հետ կնք ված պայ մա նագ րի հիմ քով ձեռք բեր ված ի րա վունք նե րի 
փո խանց ման հետ մի ա ժա մա նակ Ըն կե րու թյանն են փո խանց վել նաև նույն պայ մա նագ րով 
« Կենտ րոն Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ի ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը, այդ թվում նաև` 
կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի հա մար վճա րումն եր կա տա րե լու և սահ ման ված ժամկ ետ նե-
րում վճա րումն եր չկա տար վե լու դեպ քում կե տան ցի յու րա քան չյուր օր վա հա մար տույժ վճա-
րե լու պար տա կա նու թյուն նե րը: 

Ինչ վե րա բե րում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյա նը, որ « Կենտ րոն 
Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ի և Ըն կե րու թյան միջև կնք ված կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի 
ա ռու վա ճառ քի մա սին պայ մա նագ րով ար դեն ի սկ վճար վել է կա ռու ցա պատ ման հա մար 
վար ձավ ճա րի գու մա րը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ա ռու վա ճառ քի 
պայ մա նագ րով 3.800.000 ՀՀ դրա մը սահ ման վել է որ պես կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քը 
գնե լու գու մար, ի սկ մյուս, մաս նա վո րա պես` կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի տա րե կան վար-
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ձավ ճար, նե րա ռյալ տույ ժեր վճա րե լու պար տա վո րու թյուն ներն Ըն կե րու թյա նը փո խանց վել 
են կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քը գնե լու հետ ևան քով: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ըն կե րու թյու նը 
խախ տել է 15.06.2010 թվա կա նին կնք ված հո ղա մա սի կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի տրա-
մադր ման մա սին թիվ 31/Կ պայ մա նագ րի 5.1-րդ և 6.2-րդ կե տե րով սահ ման ված տա րե կան 
վար ձավ ճար վճա րե լու և վճա րումն եր չկա տար վե լու դեպ քում կե տան ցի յու րա քան չյուր օր վա 
հա մար տույժ վճա րե լու պար տա վո րու թյուն նե րը, որ պի սի ի րա վա չափ հետ ևու թյան հան գել է 
Դա տա րա նը, ի նչն ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից: 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում ան հրա ժեշտ է կի-
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ 
կե տով սահ ման ված՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա-
լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն ա վոր մամբ. 

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան-
չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամկ ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամկ ե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն-
վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր: 
Հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի 
խախտ ման տե սան կյու նից։ 

Տ վյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ-
տին օ րի նա կան ո ւժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա-
նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս-
տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։ 

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 քն նու թյան հետ կապ-
ված այլ ծախ սե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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, ո րի դեմ կա յաց վել է եզ րա փա կիչ դա տա կան ա կտ, 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, ի նչ 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 ան հրա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի 
ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
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ձայն` վե րաքն նիչ կամ Վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քն նու թյան հետ կապ-
ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են նույն գլ խի կա-
նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, որ-
պի սի պայ ման նե րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը են թա կա է բե կան ման, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի րա վա կար գա վո րու մը, գտ նում է, որ Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Եր ևան 
հա մայն քի են թա կա է բռ նա գանձ ման 18.500 ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա-
խա պես վճար ված պե տա կան տուրք:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 29.05.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր և Քա-
նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 24.11.2017 
թվա կա նի վճ ռին: 

2. «Օ դին» ՍՊԸ-ից հօ գուտ Եր ևան հա մայն քի բռ նա գան ձել 18.500 ՀՀ դրամ`որ պես վճ-
ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար: 

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՄԴ/0462/02/13 
դա տա րա նի ո րո շում  2019թ.
Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ  ԵՄԴ/0462/02/13
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Պետ րո սյան
 Դա տա վոր ներ` Լ. Գրի գո րյան
 Ն. Բար սե ղյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
զե կու ցող  Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ 
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի հու լի սի 03-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով «ՎՏԲ-Հա յաս տան Բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Բանկ) 

ներ կա յա ցու ցիչ Գա գիկ Գրի գո րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա րա նի 05.10.2017 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Բան կի ը նդ դեմ «Ար տադ րա-տ-
պագ րա կան» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն), եր րորդ ան ձ « Դան հիս» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ՝ 
Կազ մա կեր պու թյուն) սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Գևորգ Ա վա գյա նի` ան շարժ գույ քից 
վտա րե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
 Դի մե լով դա տա րան՝ Բան կը պա հան ջել է Ըն կե րու թյա նը, Կազ մա կեր պու թյա նը և Վա-

ղար շակ Համ բար ձու մյա նին վտա րել ի րեն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող՝ Եր-
ևա նի Ծ. Ի սա կո վի պո ղո տայի թիվ 48/5 հաս ցե ի շի նու թյու նից և տա րածքն ա զա տել նրանց 
պատ կա նող գույ քից: 

Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րա նի 19.11.2015 թվա կա նի ար ձա նագ րային ո րոշ մամբ Կազ մա կեր պու թյան սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վա րիչ Գևորգ Ա վա գյա նը ներգ րավ վել է որ պես եր րորդ ան ձ:
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 Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա-
րա նի (դա տա վոր` Լ. Կատ վա լյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 09.12.2016 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը 
բա վա րար վել է, ի սկ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը՝ պա տաս խա նող ներ Կազ մա կեր պու-
թյան, Վա ղար շակ Համ բար ձու մյա նի մա սով, կարճ վել է հայ ցից հրա ժար վե լու հիմ քով:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
05.10.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` Դա տա րա-
նի 09.12.2016 թվա կա նի վճի ռը` Ըն կե րու թյա նը Եր ևա նի Ծ. Ի սա կո վի պո ղո տա թիվ 48/5 հաս-
ցե ում գտն վող շի նու թյու նից և տա րած քից վտա րե լու մա սով, բե կան վել է և գործն ու ղարկ վել 
է նոր քն նու թյան:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Բան կի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ Վա հե 

Հով սե փյա նը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա

քա ցի ա կան օ րենսգր քի 274րդ հոդ վա ծը, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող՝ 
17.06.1998 թվա կա նի ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա
նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48րդ, 51րդ և 53րդ 
հոդ ված նե րը։

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նը հաս տա տել 

է, որ վե ճի ա ռար կա տա րած քը հան դի սա նում է հայց վո րի սե փա կա նու թյու նը՝ հա մա ձայն 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման վկա յա կա նի, հետ ևա բար այն տի րա պե տե լու ի րա-
վուն քը նույն պես պատ կա նում է հայց վո րին: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ Դա տա րա նը չի պար զել, թե ա րդյոք 
Ըն կե րու թյու նը վի ճե լի տա րած քի որ ևէ մա սը տի րա պե տում է օ րի նա կան հիմ քե րով, քա նի 
որ հի շյալ տա րած քը մինչև Բան կի սե փա կա նու թյուն դառ նա լը 3.444,3քմ մա կե րես է ու նե-
ցել, ի սկ Բան կի սե փա կա նու թյու նը դար ձել է 3.704,7քմ մա կե րես, հաշ վի չի ա ռել, որ վի ճե լի 
տա րածքն ա վե լա ցած չա փով հայց վո րի սե փա կա նու թյու նը լի նե լու հան գա ման քը չի կա րող 
պա տաս խա նո ղին հնա րա վո րու թյուն տալ վի ճե լի տա րած քի որ ևէ մաս տի րա պե տել օ րի նա-
կան հիմ քով: 

Ա վե լին` Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ սույն քա ղա քա ցի աի րա վա կան վե ճը 
վե րա բե րում է Եր ևա նի Ծ. Ի սա կո վի պո ղո տայի թիվ 48/5 հաս ցե ից վտար մա նը և թիվ 48, 
թիվ 48/3 հաս ցե նե րի՝ Ըն կե րու թյան կող մից տի րա պետ ման հան գա ման քը սույն գոր ծի լուծ-
ման հա մար չի կա րող է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ, հատ կա պես այն պա րա գա յում, որ 
սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 25.11.2016 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ըն թաց քում Ըն կե րու-
թյան ներ կա յա ցու ցի չը հայտ նել է, որ վե ճի ա ռար կա տա րած քը տի րա պե տում է և այն տեղ 
առ կա է ո րո շա կի շար ժա կան գույք: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 05.10.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 09.12.2016 թվա կա նի 
վճ ռին:
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2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ ա վո րում ե րը.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վա ցի ո րեն հան գել է հետ ևու թյան, որ Դա տա րա նը վճ ռով 

հաս տա տել է ըն դա մե նը մեկ փաստ, այն է՝ Բան կի սե փա կա նա տեր լի նե լու հան գա ման քը, 
մինչ դեռ Դա տա րա նը պետք է պար զեր նաև պա տաս խա նո ղի կող մից վե ճի ա ռար կա գույքն 
ա պօ րի նի տի րա պե տե լու փաս տը: 

Բա ցի այդ, գոր ծում առ կա չէ որ ևէ ա պա ցույց, որ պա տաս խա նո ղը հայ ցը ներ կա յաց նե լու 
պա հին հայց վո րին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող տա րած քում որ ևէ գույք ու նի 
և այն են թա կա է դուրս բեր ման: Հետ ևա բար Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ 
և օբյեկ տիվ հե տա զո տել է գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը և հան գել է ճիշտ եզ րա հանգ ման:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը՝ 
1) Եր ևան քա ղա քի Ծ. Ի սա կո վի պո ղո տայի թիվ 48/5 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ-

քի` 0,1744 հա մա կե րե սով հո ղա տա րած քի և 3.704,7քմ մա կե րե սով ար տադ րա կան նշա նա-
կու թյան շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ 27.03.2013 թվա կա նին գրանց վել է Բան կի սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քը: Ըստ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման վկա յա կա նի` գրանց ման 
հիմք է հան դի սա նում 24.11.2011 թվա կա նի հի փո թե քի պայ մա նա գի րը և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 249-րդ հոդ վա ծը  (հա տոր 1-ին, գ.թ. 5-6).

2) Բան կի ներ կա յա ցուց չի կող մից 22.09.2014 թվա կա նին ներ կա յաց ված պա հան ջագ րի 
հա մա ձայն` Բանկն Ըն կե րու թյա նը տե ղե կաց րել է, որ 19.09.2014 թվա կա նին փո խել է սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող՝ Եր ևան քա ղա քի Ծ. Ի սա կո վի պո ղո տայի թիվ 
48/5 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քի մուտ քե րի փա կան նե րը, և նկա տի ու նե նա լով, որ նշ-
ված ան շարժ գույ քում առ կա է Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող շար ժա կան գույք, պա հան ջել է նշ-
ված պա հան ջա գի րը ստա նա լուց 10 օր վա ըն թաց քում հա նել այդ գույ քը, ի սկ տա րածք մուտք 
գոր ծե լու և գույ քը հա նե լու օր վա և ժա մի մա սին հա մա ձայ նեց նել Բան կի հետ (հա տոր 2-րդ, 
գ.թ.119).

3) Ի պա տաս խան Բան կի ներ կա յա ցուց չի պա հան ջագ րի` Ըն կե րու թյան տնօ րե նը հայտ-
նել է, որ Ըն կե րու թյունն իր գոր ծու նե ու թյու նը ծա վա լում է ի րեն սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քով պատ կա նող՝ Եր ևան քա ղա քի Ծ. Ի սա կո վի պո ղո տայի թիվ 48 և թիվ 48/3 հաս ցե նե րում, 
ի սկ ի նչ վե րա բե րում է թիվ 48/5 հաս ցե ի ան շարժ գույ քին, ա պա Ըն կե րու թյու նը նման գույք չի 
տի րա պե տում (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 118).

4) 25.11.2016 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ըն թաց քում Ըն կե րու թյան տնօ րե նը հայտ նել է, 
որ վե ճի ա ռար կա տա րած քում առ կա է նաև Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող ո րո շա կի շար ժա կան 
գույք (հա տոր 5-րդ, գ.թ. 86, է լեկտ րո նային կրիչ):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 

պայ մա նա վոր ված է սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հին 
գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ, այն է` 

1) բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող 
է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ 
տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ ու րի շի 
ա պօ րի նի տի րա պե տու մից գույ քը հետ պա հան ջե լու վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն 
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կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա 
ձևա վո րե լու հա մար,

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 274-րդ հոդ վա ծի, 
ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 17.06.1998 թվա կա նի ըն դուն ված, 01.01.1999 
թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա-
տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կա յու թյու նը հիմն ա վոր վում է 
ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ գույքն ու րի շի ա պօ րի նի տի րա պե տու մից հետ պա հան ջե լու (վին դի կա ցի ոն) հայ
ցի է ա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին՝ վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով նախ կի նում 
ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի 
օ րի նա կան հիմ քով ձեռք բե րած սե փա կա նու թյունն իր հայե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ-
տա գոր ծե լու և տնօ րի նե լու ի րա վունք:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 163-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քը սուբյեկ տի` օ րեն քով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով ճա նաչ ված ու պահ պան-
վող ի րա վունքն է` իր հայե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և տնօ րի նե լու ի րեն 
պատ կա նող գույ քը: Տի րա պետ ման ի րա վուն քը գույ քը փաս տա ցի տի րա պե տե լու ի րա վա բա-
նո րեն ա պա հով ված հնա րա վո րու թյունն է: Օգ տա գործ ման ի րա վուն քը գույ քից դրա օգ տա-
կար բնա կան հատ կու թյուն նե րը քա ղե լու, ի նչ պես նաև դրա նից օ գուտ ստա նա լու ի րա վա-
բա նո րեն ա պա հով ված հնա րա վո րու թյունն է: Օ գու տը կա րող է լի նել ե կամ տի, պտուղ նե րի, 
ա ճի, ծնա ճի և այլ ձևե րով: Տնօ րին ման ի րա վուն քը գույ քի ճա կա տա գի րը ո րո շե լու ի րա վա բա-
նո րեն ա պա հով ված հնա րա վո րու թյունն է:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 274-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ սե փա կա նա տերն ի րա-
վունք ու նի իր գույ քը հետ պա հան ջել ու րի շի ա պօ րի նի տի րա պե տու մից: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ վե րո հի-
շյալ հոդ վա ծից հետ ևում է, որ սե փա կա նա տերն ի րա վունք ու նի գույ քը հետ պա հան ջել մի այն 
ա պօ րի նի տի րա պե տո ղից: Տի րա պե տումն ա պօ րի նի է, ե թե այն ի րա կա նաց վում է ա ռանց 
որ ևէ օ րի նա կան հիմ քի: Ա պօ րի նի տի րա պետ ման փաստն առ կա է ոչ մի այն այն դեպ քում, 
ե րբ ի սկզ բա նե բա ցա կա յում է տիտ ղո սային տի րա պե տու մը, այլև ե րբ տի րա պե տու մը հիմն-
ված է օ րի նա կան հիմ քի (տիտ ղոս) վրա, ո րը հե տա գա յում վե րա նում է: 

Ու րի շի ա պօ րի նի տի րա պե տու մից գույ քը հետ պա հան ջե լու գոր ծով ա պա ցուց ման 
ա ռար կան պա տաս խա նո ղի կող մից վե ճի ա ռար կա գույ քը ա պօ րի նի տի րա պե տե լու և հայց-
վո րի կող մից տվյալ գույ քի սե փա կա նա տեր հան դի սա նա լու փաս տերն են: Հետ ևա բար ա պօ-
րի նի տի րա պե տու մից գույ քը հետ վե րա դարձ նե լու պա հանջ ներ կա յաց նող կող մը կրում է 
նշ ված եր կու փաս տե րի ա պա ցուց ման բե ռը (տե՛ս, Մի սակՆու բար Թե բե լե կյա նի ը նդ դեմ 
Ռու բեն Քո չա րի և մյուս նե րի թիվ Ե ԿԴ/0805/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա
տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով գույքն ու րի շի ա պօ րի նի տի րա պե տու մից 
հետ պա հան ջե լու հայ ցա տե սա կի բնույ թին, ար ձա նագ րում է, որ վին դի կա ցի ոն հայ ցը ու նի 
« դաս տի ա րա կող-զ գու շաց նող» գոր ծա ռույթ, ո րի մի ջո ցով գույ քի սե փա կա նա տե րը հնա րա-
վո րու թյուն է ձեռք բե րում իր գույ քը պաշտ պա նե լու ա պօ րի նի տի րա պե տու մից, հետ ևա բար 
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այն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց նե րից մեկն է: Սե-
փա կա նա տե րը վին դի կա ցի ոն հայ ցից կա րող է օ գտ վել այն դեպ քում, ե րբ գույ քը ա պօ րի նի 
տի րա պե տո ղի մոտ գտն վե լու պատ ճա ռով զրկ ված է այն տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և 
տնօ րի նե լու հնա րա վո րու թյու նից: Ը նդ ո րում, հայ ցի այս տե սա կը կա րող է հա րուց վել մի-
այն այն դեպ քում, ե րբ գույ քը առ կա է` պահ պան վում է, և սե փա կա նա տե րը պա հան ջում է 
վե րաց նել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի խախ տու մը` գույ քը բնե ղե նով ի րեն վե րա դարձ նե լու 
մի ջո ցով:

 Վին դի կա ցի ոն հայց կա րող է հա րուց վել բո լոր սե փա կա նա տե րե րի կող մից (ֆի զի կա-
կան, ի րա վա բա նա կան ան ձինք, պե տու թյուն, հա մայնք և այլն), ի նչ պես նաև ցան կա ցած ան-
ձանց կող մից, ո րոնք գույ քը տի րա պե տում են օ րեն քի կամ պայ մա նագ րի ու ժով: Վին դի կա-
ցի ոն հայց կա րող է հա րուց վել ցան կա ցած ան ձի (ֆի զի կա կան, ի րա վա բա նա կան ան ձ) դեմ, 
ո րը գույ քը տի րա պե տում է ա ռանց որ ևէ ի րա վա կան հիմ քի: 

Վին դի կա ցի այի մի ջո ցով սե փա կա նա տե րը, ի նչ պես նաև գույ քի օ րի նա կան տի րա պե-
տող նե րը ցան կա նում են այլ ան ձի ա նօ րի նա կան տի րա պե տու թյու նից բնե ղե նով հետ ստա-
նալ այն գույ քը, ո րի նկատ մամբ զրկ ված են սուբյեկ տիվ ի րա վունք ներ ի րա կա նաց նե լու հնա-
րա վո րու թյու նից: Սե փա կա նա տի րոջ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան հիմն ա կան նպա տա կը` 
իր գույ քի վե րա դարձ ման մի ջո ցով վե րա կանգ նել իր ի րա վուն քը, որ պես զի հնա րա վո րու թյուն 
ու նե նա շա րու նա կե լու ա նօ րի նա կա նու թյամբ ը նդ հատ ված ի րա վա զո րու թյուն նե րի ի րա կա-
նա ցու մը:

 Վին դի կա ցի ոն հայ ցի սուբյեկ տը գույ քի ա նօ րի նա կան տի րա պե տողն է, ի սկ օբյեկ տը` 
ան հա տա պես կամ տե սա կա նիշ նե րով ո րոշ վող գույքն է, ո րը գտն վում է ու րի շի ա պօ րի նի 
տի րա պե տու թյան ներ քո, ի սկ որ պես պա տաս խա նող սույն հայ ցա տե սա կով կա րող է լի նել 
մի այն գույ քի փաս տա ցի տի րա պե տո ղը, ո րի տի րա պետ ման ա նօ րի նա կա նու թյու նը պետք է 
ա պա ցուց վի վին դի կա ցի այի ըն թաց քում:

 Վին դի կա ցի ոն հայ ցի ա ռար կան նյու թաի րա վա կան պա հանջն է, ո րը տվյալ դեպ քում 
կա րե լի է բա ժա նել 2 մա սի` 

1. ու րի շի ա պօ րի նի տի րա պե տու մից գույ քը վե րա դարձ նե լու և
2. գույ քը տի րա պե տե լու ի րա վուն քի հետ ստա ցու մը և վե րա դար ձը դրա օ րի նա կան սե-

փա կա նա տի րո ջը կամ տի րա պե տո ղին:
 Վին դի կա ցի ոն հայ ցի ա ռար կայի նման բա ժան ման հիմն ա կան նպա տա կը գույ քի փաս-

տա ցի տի րա պետ ման վե րա կանգ նումն է, ո րն ի րա կա նաց վում է ե րկ կազմ գոր ծո ղու թյան մի-
ջո ցով, այն է` գույ քի վե րա դարձ և գույ քի փո խան ցում օ րի նա կան սե փա կա նա տի րո ջը: 

Վին դի կա ցի ոն հայց հա րու ցե լիս հայց վորն ի րա կա նում զրկ ված չէ իր սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քից, այլ ո ւղ ղա կի զրկ վել է գույ քը լի ար ժե քո րեն տի րա պե տե լու հնա րա վո րու թյու նից: 

Վին դի կա ցի ոն հայ ցը չտի րա պե տող սե փա կա նա տի րոջ հայցն է ը նդ դեմ տի րա պե տող 
ոչ սե փա կա նա տի րոջ: Սե փա կա նա տերն այս հայ ցի մի ջո ցով ա ռա ջին հեր թին պաշտ պա նում 
է իր տի րա պետ ման ի րա վուն քը, բայց տի րա պետ ման ի րա վուն քի հետ մի ա սին պաշտ պա-
նում է նաև օգ տա գործ ման և տնօ րին ման ի րա վա զո րու թյուն նե րը:

 Վին դի կա ցի ոն հայ ցա տե սակ նե րով ան հրա ժեշտ է, որ դա տա րա նը պար զի սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման հիմ քի ի րա վա չա փու թյու նը, և ե թե գոր ծի նյու թե րից ա կն հայտ է 
դառ նում, որ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի հիմքն ան վա վեր է ճա նաչ վել` օ րեն քին կամ ի րա-
վա կան այլ ակ տե րին չհա մա պա տաս խա նե լու հիմ քով, ա պա դա տա րա նը պար տա վոր է իր 
նա խա ձեռ նու թյամբ կի րա ռել ան վա վե րու թյան հետ ևանք ներ: Մինչ դեռ, քա նի դեռ սե փա կա-
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նու թյան հիմ քում դր ված ակ տի ան վա վե րու թյուն առ կա չէ, ա պա դա տա րա նը չի կա րող կաս-
կա ծի տակ դնել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի հիմ քում դր ված ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը և 
պար տա վոր է ել նել այն կան խա վար կա ծից, որ այդ ա կտն ի րա վա չափ է: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Եր ևան քա ղա քի Ծ. Ի սա կո վի պո ղո տայի թիվ 48/5 
հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քը` 0,1744 հա մա կե րե սով հո ղա տա րած քը և 3.704,7քմ մա կե-
րե սով ար տադ րա կան նշա նա կու թյան շի նու թյուն նե րը, 27.03.2013 թվա կա նից սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քով պատ կա նում են Բան կին: Բան կը 22.09.2014 թվա կա նին ներ կա յաց րած 
պա հան ջագ րով Ըն կե րու թյա նը հայտ նել է, որ 19.09.2014 թվա կա նին փո խել է սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող՝ Եր ևան քա ղա քի Ծ. Ի սա կո վի պո ղո տայի թիվ 48/5 
հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քի մուտ քե րի փա կան նե րը, և նկա տի ու նե նա լով, որ նշ ված 
ան շարժ գույ քում առ կա են Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող շար ժա կան գույ քեր, պա հան ջել է նշ-
ված պա հան ջա գի րը ստա նա լուց 10 օր վա ըն թաց քում հա նել այդ գույ քե րը: Ի պա տաս խան 
Բան կի պա հան ջագ րի` Ըն կե րու թյան տնօ րե նը հայտ նել է, որ Ըն կե րու թյունն իր գոր ծու-
նե ու թյու նը ծա վա լում է ի րեն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող՝ Եր ևան քա ղա քի 
Ծ. Ի սա կո վի պո ղո տայի թիվ 48 և թիվ 48/3 հաս ցե նե րում, ի սկ ի նչ վե րա բե րում է թիվ 48/5 
հաս ցե ի ան շարժ գույ քին, ա պա Ըն կե րու թյու նը նման գույք չի տի րա պե տում: Սույն գոր ծով 
25.11.2016 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ըն թաց քում Ըն կե րու թյան տնօ րե նը հայտ նել է, որ վի-
ճե լի հաս ցե ում առ կա է նաև պա տաս խա նո ղին պատ կա նող շար ժա կան գույք:

 Դա տա րա նը, բա վա րա րե լով հայ ցը, պատ ճա ռա բա նել է, որ վե ճի ա ռար կա գույ քը սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում է Բան կին և Ըն կե րու թյու նը որ ևէ օ րի նա կան հիմք 
չու նի տի րա պե տե լու վե ճի ա ռար կա գույ քը, ի նչն էլ վկա յում է այն մա սին, որ Ըն կե րու թյու նը 
խախ տել է Բան կի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քը սե փա կան հայե ցո ղու-
թյամբ տի րա պե տե լու և օգ տա գոր ծե լու ի րա վուն քը: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը, բե կա նել է 
Դա տա րա նի վճիռն այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ Դա տա րա նի հետ ևու թյուն նե րը վե րա բե-
րում են մի այն Բան կի սե փա կա նա տեր լի նե լու հան գա ման քին, մինչ դեռ Դա տա րա նը պետք է 
պար զեր նաև Ըն կե րու թյան կող մից վե ճի ա ռար կա գույ քը ա պօ րի նի տի րա պե տե լու փաս տը: 
Դա տա րա նը չի մատ նան շել և քն նու թյան ա ռար կա չի դարձ րել, թե վի ճե լի հաս ցե ում որ քան 
տա րածքն է պատ կա նում Բան կին և ա րդյոք Ըն կե րու թյունն այդ տա րած քում որ ևէ մա կե րես 
չի տի րա պե տում օ րի նա կան հի մունք նե րով: Բա ցի այդ գոր ծի նյու թե րից եր ևում է, որ Ըն-
կե րու թյու նը հայտ նել է, որ տի րա պե տում է մի այն Եր ևան քա ղա քի Ծ. Ի սա կո վի պո ղո տա 
թիվ 48 և թիվ 48/3 հաս ցե նե րի տա րածք նե րը, ի սկ Դա տա րա նը չի պար զել, թե ա րդյոք չեն 
հա մադր վում վե ճի ա ռար կա հաս ցե նե րի տա րածք նե րը, ի նչ պես նաև չի պար զել, թե ա րդյոք 
Ըն կե րու թյունն այդ տա րած քում ու նի գույք, ո րի պայ ման նե րում էլ գործն ու ղար կել է նոր քն-
նու թյան: 

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.
Ի րա 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 ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` գոր ծին մաս նակ-
ցող յու րա քան չյուր ան ձ պետք է ա պա ցու ցի իր վկա յա կո չած փաս տե րը:

17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 
թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում 
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ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն-
ված ներ քին հա մոզ մամբ:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ փաս տել է, որ այս կամ այն 
հան գա ման քի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան մա սին դա տա րա նի եզ րա կա ցու թյու նը 
պետք է լի նի գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա-
զոտ ման տրա մա բա նա կան հետ ևու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով դրանց հա մակ ցու թյու նը և փո-
խա դարձ կա պը, կի րառ ման են թա կա ի րա վուն քը և ներ քին հա մոզ մուն քը (տե՛ս, Ռու զան նա 
Թո րո սյանն ը նդ դեմ Նվեր Մկրտ չյա նի թիվ Ե ԱՔԴ/1688/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա-
ցույց բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տե լու դեպ քում պետք է հաշ վի առ նի, թե 
որ քա նով է այդ ա պա ցույ ցը վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի տվյալ փաս տա կան հան գա ման քը 
հաս տա տե լու կամ մեր ժե լու հա մար (տե՛ս, Սվետ լա նա Ժու լի կյանն ը նդ դեմ Ա նա հիտ Խա չատ
րյա նի թիվ Ե ՄԴ/0232/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.04.2009 
թվա կա նի ո րո շու մը): 

Տ վյալ դեպ քում Բանկն ու րի շի ա պօ րի նի տի րա պե տու մից գույ քը հետ պա հան ջե լու հայց 
է ներ կա յաց րել ը նդ դեմ Ըն կե րու թյան, այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ Եր ևա նի Ծ. Ի սա կո վի 
պո ղո տա թիվ 48/5 հաս ցե ի տա րած քը Ըն կե րու թյու նը տի րա պե տում է ա ռանց որ ևէ ի րա վա-
կան հիմ քի: 

Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով սույն գոր ծի 
փաս տա կան հան գա մանք նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծում 
առ կա սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման վկա յա կա նից պարզ է դառ նում, որ Եր ևան 
քա ղա քի Ծ. Ի սա կո վի պո ղո տայի թիվ 48/5 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 
((կա դաստ րային ծած կա գիր` թիվ 01-007-0461-0084) 0,1744 հա մա կե րե սով հո ղա տա րածք և 
3704,7քմ ար տադ րա կան նշա նա կու թյան շի նու թյուն ներ) 27.03.2013 թվա կա նից գրանց ված 
է Բան կի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը:  Հետ ևա բար Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն պատ ճա-
ռա բա նու թյուն նե րը, որ Դա տա րա նը չի պար զել, թե վե ճի ա ռար կա հաս ցե ում որ քան տա-
րածքն է պատ կա նում Բան կին, ան հիմն են, քա նի որ վե ճի ա ռար կա հաս ցե ի ամ բողջ գույ քի 
նկատ մամբ գրանց ված է Բան կի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, ա վե լին` գոր ծում առ կա չէ 
ա պա ցույց վե րոն շյալ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրան ցումն ան վա վեր ճա նաչ ված լի նե լու 
վե րա բե րյալ, ո ւս տի այդ պայ ման նե րում գոր ծում է սե փա կա նա տի րոջ սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քի օ րի նա կան հիմ քի վրա տր ված լի նե լու կան խա վար կա ծը: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ յու րա-
քան չյուր ոք պար տա վոր է ել նել այն կան խա վար կա ծից, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր 
ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի հա մա պա տաս խան տա րած քային ստո րա-
բա ժան ման կող մից վի ճե լի տա րած քի նկատ մամբ ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը գրան-
ցե լու վե րա բե րյալ ա կտն ըն դուն վել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րենք նե րով սահ ման ված 
լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կում: Դրա հետ ևան քով պետք է եզ րա կաց նել, որ նշ ված ա կտն 
ի րա վա չափ է և որ ևէ ան ձ, այդ թվում՝ պե տա կան մար մին, չի կա րող կաս կա ծի տակ դնել այդ 
ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը (տե´ս նաև Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի հայցն ը նդ դեմ Հրա
չյա Քա րա մյա նի՝ ի նք նա կամ շի նու թյու նը քան դե լուն պար տա վո րեց նե լու և 200.000 ՀՀ դրամ 
վար չա կան տու գան քը բռ նա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա
բեկ դա տա րա նի 27.05.2009 թվա կա նի թիվ ՎԴ/2068/05/08 ո րո շու մը):
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ սույն գոր ծով ա պա ցուց ված է այն հան գա ման-
քը, որ Եր ևան քա ղա քի Ծ. Ի սա կո վի պո ղո տա թիվ 48/5 հաս ցե ի ամ բողջ գույ քը սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում է Բան կին, ո րի պայ ման նե րում ա պա ցուց ված է նաև այն 
հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյու նը վե ճի ա ռար կա գույ քը տի րա պե տում է ա պօ րի նի` ա ռանց 
որ ևէ ի րա վա կան հիմ քի: 

Իսկ ի նչ վե րա բե րում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն հիմն ա վո րումն ե րին, որ Բան կի պա-
հան ջագ րի և Ըն կե րու թյան պա տաս խան գրու թյու նից հետ ևում է, որ Ըն կե րու թյու նը չի տի րա-
պե տում վե ճի ա ռար կա գույ քը և իր գոր ծու նե ու թյունն ի րա կա նաց նում է Եր ևան քա ղա քի Ծ. 
Ի սա կո վի պո ղո տա թիվ 48 և թիվ 48/3 հաս ցե նե րում, ա պա նշ վա ծը հերք վում է Ըն կե րու թյան 
տնօ րե նի 25.11.2016 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ըն թաց քում հայտ նած տե ղե կու թյամբ, ո րով 
վեր ջինս պն դել է, որ 1996 թվա կա նից առ այ սօր տի րա պե տում է վե ճի ա ռար կա տա րած քը: 
Տվյալ դեպ քում է ա կան չեն դառ նում նաև Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն-
նե րը Եր ևան քա ղա քի Ծ. Ի սա կո վի պո ղո տա թիվ 48 և թիվ 48/3 հաս ցե նե րի տա րածք նե րի 
ա ռանձ նաց ված լի նե լու հար ցի հետ կապ ված, քա նի որ սույն գոր ծով վե ճի ա ռար կան Եր ևան 
քա ղա քի Ծ. Ի սա կո վի պո ղո տա թիվ 48/5 հաս ցե ի գույքն է, ո րն ա նօ րի նա կան կեր պով տի րա-
պե տում է սե փա կա նա տեր չհան դի սա ցող և որ ևէ ի րա վա կան հիմք չու նե ցող ան ձը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծով առ կա վի ճե լի գույ քի 
նկատ մամբ Բան կի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի հիմքն ան վի ճե լի է, հետ ևա բար Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի հետ ևու թյու նը Եր ևան քա ղա քի Ծ. Ի սա կո վի պո ղո տա թիվ 48/5 հաս ցե ի տա-
րածքն Ըն կե րու թյան կող մից ա պօ րի նի տի րա պե տե լու փաս տը վի ճե լի մնա լու վե րա բե րյալ, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գնա հա տում է ան հիմն: Ո ւս տի Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում 
է, որ նման պայ ման նե րում հայ ցը պետք է բա վա րար վեր, որ պի սի ի րա վա չափ եզ րա հանգ-
ման էր ե կել Դա տա րա նը: 

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րը նշ ված 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա-
վա րար` սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հին գոր ծող ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։ 

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում ան հրա ժեշտ է կի-
րա ռել 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տով սահ-
ման ված՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն ա վոր մամբ. 

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան-
չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամկ ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամկ ե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն-
վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր: 
Հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի 
խախտ ման տե սան կյու նից։ 
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Տ վյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ-
տին օ րի նա կան ո ւժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա-
նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս-
տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։ 

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գումն ե րը դա տա-
կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 քն նու թյան հետ կապ-
ված այլ ծախ սե րից։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 3-րդ մա սե-
րի 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: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը, ո րի դեմ 
կա յաց վել է եզ րա փա կիչ դա տա կան ա կտ, 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, ի նչ 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 
ան հրա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց-
ման հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` վե րաքն նիչ կամ վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քն նու 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 ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ գլ խի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, որ-
պի սի պայ ման նե րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շումն են թա կա է բե կան ման, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի րա վա կար գա վո րու մը, գտ նում է, որ Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Բան կի են-
թա կա է բռ նա գանձ ման 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար-
ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ, 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 05.10.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար-
չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 09.12.2016 թվա կա նի վճ ռին: 

2. «Ար տադ րա-տ պագ րա կան» ՓԲԸ-ից հօ գուտ «ՎՏԲ-Հա յաս տան Բանկ» ՓԲԸ-ի բռ նա-
գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան 
տուր քի գու մար: 

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱ ՏՈՒԿ ԿԱՐ ԾԻՔ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տի կող մից թիվ Ե ՄԴ/0462/02/13 քա ղա քա ցի ա կան 

 գոր ծով 03.07.2019 թվա կա նին կա յաց ված ո րոշ ման վե րա բե րյալ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան 
պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան), քն նե լով «ՎՏԲ-Հա յաս տան Բանկ» ՓԲԸ-ի (այ-
սու հետ՝ Բանկ) ներ կա յա ցու ցիչ Գա գիկ Գրի գո րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա րա նի 05.10.2017 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Բան կի ը նդ դեմ «Ար-
տադ րա-տ պագ րա կան» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն), եր րորդ ան ձ « Դան հիս» ՍՊԸ-ի 
(այ սու հետ՝ Կազ մա կեր պու թյուն) սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Գևորգ Ա վա գյա նի՝ ան-
շարժ գույ քից վտա րե լու պա հան ջի մա սին, 2019 թվա կա նի հու լի սի 3-ին ո րո շել է. «Վճ ռա բեկ 
բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 05.10.2017 թվա-
կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի 
ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 09.12.2016 թվա կա նի վճ ռին: «Ար տադ րա-տ պագ րա-
կան» ՓԲԸ-ից հօ գուտ «ՎՏԲ-Հա յաս տան Բանկ» ՓԲԸ-ի բռ նա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ` որ-
պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար»:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան 
պա լա տի դա տա վոր Ե. Խունդ կա րյանս, հա մա ձայն լի նե լով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա-
ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի կող մից 03.07.2019 թվա կա նին թիվ Ե ՄԴ/0462/02/13 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով կա յաց ված ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա սի հետ, սա կայն հա մա ձայն 
չլի նե լով նույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հետ, ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի 9-րդ և 10-րդ մա սե րով, շա րադ րում եմ իմ 
հա տուկ կար ծի քը նույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սի վե րա բե րյալ.

« Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում գտ նում եմ, որ ան հրա ժեշտ է ան դրա դառ նալ 
ի րա վա բա նա կան ան ձի կող մից ու րի շի գույքն ա պօ րի նի տի րա պե տե լու և այն հետ պա հան
ջե լու (վին դի կա ցի ոն) հայ ցա պա հանջ նե րի քն նու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի 
օ րի նա կան հիմ քով ձեռք բե րած սե փա կա նու թյունն իր հայե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ-
տա գոր ծե լու և տնօ րի նե լու ի րա վունք:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 163-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քը սուբյեկ տի` օ րեն քով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով ճա նաչ ված ու պահ պան-
վող ի րա վունքն է` իր հայե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և տնօ րի նե լու ի րեն 
պատ կա նող գույ քը: Տի րա պետ ման ի րա վուն քը գույ քը փաս տա ցի տի րա պե տե լու ի րա վա բա-
նո րեն ա պա հով ված հնա րա վո րու թյունն է: Օգ տա գործ ման ի րա վուն քը գույ քից դրա օգ տա-
կար բնա կան հատ կու թյուն նե րը քա ղե լու, ի նչ պես նաև դրա նից օ գուտ ստա նա լու ի րա վա-
բա նո րեն ա պա հով ված հնա րա վո րու թյունն է: Օ գու տը կա րող է լի նել ե կամ տի, պտուղ նե րի, 
ա ճի, ծնա ճի և այլ ձևե րով: Տնօ րին ման ի րա վուն քը գույ քի ճա կա տա գի րը ո րո շե լու ի րա վա բա-
նո րեն ա պա հով ված հնա րա վո րու թյունն է:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 274-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ սե փա կա նա տերն ի րա-
վունք ու նի իր գույ քը հետ պա հան ջել ու րի շի ա պօ րի նի տի րա պե տու մից: 

Նշ ված ի րա վադ րույթ նե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ սե փա-
կա նա տի րոջ՝ իր գույ քը տի րա պե տե լու, տնօ րի նե լու և օգ տա գոր ծե լու ի րա վա զո րու թյուն նե-
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րը մեծ կար ևո րու թյան ի րա վա կան ար ժեք ներ են, ո րոնք ու նեն սահ մա նադ րաի րա վա կան 
բնույթ: Վե րոգ րյա լով է պայ մա նա վոր ված օ րենսդ րո րեն ամ րագր ված յու րա քան չյուր սե փա-
կա նա տի րոջ ի րա վունք նե րի ու օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը, ո րն ո ւղղ ված է նշ ված 
ի րա վա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման խո չըն դոտ նե րը վե րաց նե լուն: 

Այս պես, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ձևե րից է նաև ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան օ րենսգր քի 274-րդ հոդ վա ծի ու ժով վին դա կա ցի ոն հայց ներ կա յաց նե լը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ վե րո հի-
շյալ հոդ վա ծից հետ ևում է, որ սե փա կա նա տերն ի րա վունք ու նի գույ քը հետ պա հան ջել մի այն 
ա պօ րի նի տի րա պե տո ղից: Տի րա պե տումն ա պօ րի նի է, ե թե այն ի րա կա նաց վում է ա ռանց 
որ ևէ օ րի նա կան հիմ քի: Ա պօ րի նի տի րա պետ ման փաստն առ կա է ոչ մի այն այն դեպ քում, 
ե րբ ի սկզ բա նե բա ցա կա յում է տիտ ղո սային տի րա պե տու մը, այլև ե րբ տի րա պե տու մը հիմն-
ված է օ րի նա կան հիմ քի (տիտ ղոս) վրա, ո րը հե տա գա յում վե րա նում է: Ու րի շի ա պօ րի նի 
տի րա պե տու մից գույ քը հետ պա հան ջե լու գոր ծով ա պա ցուց ման ա ռար կան պա տաս խա նո ղի 
կող մից վե ճի ա ռար կա գույ քը ա պօ րի նի տի րա պե տե լու և հայց վո րի կող մից տվյալ գույ քի 
սե փա կա նա տեր հան դի սա նա լու փաս տերն են (տե՛ս, Մի սակՆու բար Թե բե լե կյանն ը նդ դեմ 
Ռու բեն Քո չա րի և մյուս նե րի թիվ Ե ԿԴ/0805/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա
տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով սույն բո ղո քի 
քն նու թյան կա պակ ցու թյամբ բարձ րաց ված հար ցադր մա նը՝ հարկ է ար ձա նագ րել հետ ևյա լը. 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 50-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ի րա վա բա-
նա կան ան ձ է հա մար վում այն կազ մա կեր պու թյու նը, ո րը, որ պես սե փա կա նու թյուն, ու նի 
ա ռանձ նաց ված գույք և իր պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նա տու է այդ գույ-
քով, կա րող է իր ա նու նից ձեռք բե րել ու ի րա կա նաց նել գույ քային և ան ձնա կան ոչ գույ քային 
ի րա վունք ներ, կրել պար տա կա նու թյուն ներ, դա տա րա նում հան դես գալ որ պես հայց վոր կամ 
պա տաս խա նող: Ի րա վա բա նա կան ան ձը պետք է ու նե նա ի նք նու րույն հաշ վեկ շիռ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 57-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ի րա վա բա նա-
կան ան ձը քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներ է ձեռք բե րում և քա ղա քա ցի ա կան պար տա կա-
նու թյուն ներ է ստանձ նում իր մար մին նե րի մի ջո ցով, ո րոնք գոր ծում են օ րեն քին, այլ ի րա վա-
կան ակ տե րին ու նրա կա նո նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խան:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ի րա վա բա նա-
կան ան ձն իր պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նա տու է ի րեն պատ կա նող ամ-
բողջ գույ քով, բա ցա ռու թյամբ նույն օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րի:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ան դրա դար ձել է ի րա վա-
բա նա կան ան ձի հաս կա ցու թյան ի րա վա կան բնո րոշ մա նը: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը նշել է, որ ի րա վա բա նա կան ան ձին որ պես քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի սուբյեկ-
տի, բնո րոշ են հետ ևյալ հատ կա նիշ նե րը՝ կազ մա կեր պա կան մի աս նու թյու նը, գույ քային 
ա ռանձ նաց վա ծու թյու նը, քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյու նում իր ա նու նից հան դես 
գա լու ի րա վուն քը և ի նք նու րույն գույ քային պա տաս խա նատ վու թյու նը: Ը նդ ո րում, գույ-
քային ա ռանձ նաց վա ծու թյու նը և ի նք նու րույն գույ քային պա տաս խա նատ վու թյունն ան մի ջա-
կա նո րեն փոխ կա պակց ված են և ի րենց բո վան դա կու թյամբ հան գում են հետ ևյա լին. ի րա վա-
բա նա կան ան ձի գույքն ա ռանձ նաց ված է իր հիմն ա դիր նե րի կամ մաս նա կից նե րի գույ քից և 
ի րա վա բա նա կան ան ձն իր պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նա տու է մի այն այդ 
գույ քով: Այլ կերպ ա սած՝ ի րա վա բա նա կան ան ձը պա տաu խա նա տու չէ իր մաu նա կից նե րի 
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պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար, ի սկ ի րա վա բա նա կան ան ձի մաu նա կից նե րը պա տաu խա-
նա տու չեն վեր ջի նիս պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար և ի րենց ներդ րած ա վան դի ար ժե քի 
uահ ման նե րում կրում են ի րա վա բա նա կան ան ձի գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված վնաu նե րի 
ռիu կը: Բա ցա ռու թյուն կա րող են կազ մել մի այն այն դեպ քե րը, ե րբ հա մա պա տաս խան պա-
տաս խա նատ վու թյու նը նա խա տես ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով կամ ի րա վա բա-
նա կան ան ձի կա նո նադ րու թյամբ (տե՛ս, «Ա նի96» ՍՊԸն ը նդ դեմ «Ար ֆար մա ցի ա» ՓԲԸի 
թիվ Ե ՄԴ/3367/02/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2017 թվա կա
նի ո րո շու մը): 

Վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով նշ ված դիր քո րո շու մը՝ ան հրա ժեշտ է հա վե լել, որ 
ի րա վա բա նա կան ան ձը, չհան դի սա նա լով նյու թա պես գո յու թյուն ու նե ցող սուբյեկտ, ու նի 
ա ռանձ նա հա տուկ կար գա վի ճակ, ո րը պայ մա նա վոր ված է օ րենսդ րո րեն նրան վե րա պահ-
ված հատ կա նիշ նե րով և քա ղա քա ցի աի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու 
ա ռանձ նա հատ կու թյու նե րով: Ի րա վա բա նա կան ան ձի կազ մա կեր պա կան մի աս նու թյունն 
ա պա հո վում է ի րա վա բա նա կան ան ձի մնա ցած հատ կա նիշ նե րի փոխ կա պակց վա ծու թյու նը 
և հա մադ րու մը մեկ սուբյեկ տի ներ քո: Այն հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում մի աս նա կան շա-
հով կո լեկ տի վում մի ա վոր ված ան ձանց ձևա վո րել ու ար տա հայ տել մեկ մի աս նա կան կամք 
և քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան մեջ հան դես գալ որ պես մեկ մի աս նա կան սուբյեկտ: Այլ 
կերպ ա սած՝ ի րա վա բա նա կան ան ձի վե րը նշ ված բո լոր հատ կա նիշ նե րը գոր ծում են սեր տո-
րեն փոխ կա պակց ված, որ պես զի ա պա հո վեն նրա հնա րա վո րու թյու նը մաս նակ ցե լու քա ղա-
քա ցի աի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րին: 

Ըստ այդմ էլ, որ պես քա ղա քա ցի աի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի սուբյեկտ՝ ի րա վա-
բա նա կան ան ձն ու նի ա ռանձ նա հա տուկ բնույթ, այ սինքն՝ այն իր գոր ծու նե ու թյան բե րու-
մով դրա նում մի աս նա կան շա հով մի ա վոր ված ֆի զի կա կան ան ձանց և իր ա ռանձ նաց-
ված գույ քի մեկ մի աս նա կան մի ա վոր է: Սուբյեկ տային այս ա ռանձ նա հատ կու թյունն էլ 
պայ մա նա վո րում է ի րա վա բա նա կան ան ձի կող մից ու րի շի գույքն ա պօ րի նի տի րա պե տե լու 
և այն հետ պա հան ջե լու (վին դի կա ցի ոն) հայ ցա պա հանջ նե րի քն նու թյան ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն ներ: Մաս նա վո րա պես, հիմք ըն դու նե լով ի րա վա բա նա կան ան ձի բնո րո շու մը և նրա վե-
րագր վող հատ կա նիշ նե րը՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ի րա վա բա նա կան ան ձի կող մից ու րի շի 
գույ քի ա պօ րի նի տի րա պե տու մը կա րող է դրս ևոր վել հետ ևյալ ե ղա նակ նե րով՝ 

1. ի րա վա բա նա կան ան ձի գույ քի առ կա յու թյամբ պայ մա նա վոր ված ա պօ րի նի տի րա պե-
տում (ե րբ, օ րի նակ, ի րա վա բա նա կան ան ձն իր գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց մանն ու ղղ ված 
ար տադ րա կան նշա նա կու թյան գույ քով ծան րա բեռ նի այլ ան ձին պատ կա նող տա րած քը` 
ա ռանց իր աշ խա տա կից նե րի` հա մա պա տաս խան տա րած քում գտն վե լու ան հրա ժեշ տու
թյան և դրա նով ի սկ զր կի այլ ան ձի` ի րեն պատ կա նող գույ քը նպա տա կային նշա նա կու
թյամբ օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյու նից), 

2. ի րա վա բա նա կան ան ձի կո լեկ տի վում մի ա վոր ված ֆի զի կա կան ան ձանց կող մից այլ 
ան ձի գույ քի ա պօ րի նի տի րա պե տում (ե րբ, օ րի նակ, ի րա վա բա նա կան ան ձը վար ձա կա լի 
ու րի շին պատ կա նող գույք, ի սկ վար ձա կա լու թյան ժամ ե տի ա վար տից հե տո տվյալ ի րա
վա բա նա կան ան ձի աշ խա տա կից նե րը, ա ռաջ նորդ վե լով գոր ծա տու ի րա վա բա նա կան ան ձի 
հանձ նա րա րու թյամբ, հրա ժար վեն ա զա տել հա մա պա տաս խան տա րած քը),

3.  վե րոն շյալ եր կու ե ղա նակ նե րի հա մադր մամբ տի րա պե տում:
Նշ վա ծից հետ ևում է, որ ե թե ի րա վա բա նա կան ան ձի կող մից այլ ան ձի գույ քի ա պօ րի նի 

տի րա պե տու մը դրս ևոր վում է ի րա վա բա նա կան ան ձի գույ քի առ կա յու թյամբ կամ ի րա վա-
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բա նա կան ան ձի կո լեկ տի վում մի աս նա կան շա հով մի ա վոր ված ֆի զի կա կան ան ձանց առ-
կա յու թյամբ կամ այս եր կու սի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյամբ, ա պա վին դի կա ցի ոն հայ ցի 
բո վան դա կու թյու նը են թադ րում է ի րա վա բա նա կան ան ձի գույ քից կամ մի աս նա կան շա հով 
կո լեկ տի վում մի ա վոր ված ֆի զի կա կան ան ձան ցից կամ մի ա ժա մա նակ այս եր կու սից այլ ան-
ձի գույ քի ա զա տում՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, թե տվյալ կոնկ րետ ի րա վի ճա կում 
ա պօ րի նի տի րա պետ ման վե րոն շյալ ե ղա նակ նե րից ո րն է առ կա: 

Սույն հետ ևու թյու նը բխում է նաև « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 64-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի րա վա կար գա վո րու մից, ը ստ ո րի՝ վտա րու մը 
հա մա պա տաս խան շեն քը վտար վո ղից (վ տար վող նե րից) և նրա (ն րանց) գույ քից ա զա տելն 
ու ա զատ ված շեն քից օ գտ վելն ար գե լելն է: Այլ կերպ ա սած՝ ե րբ վտա րու մը վե րա բե րում է 
ի րա վա բա նա կան ան ձին, ա պա հա մա պա տաս խան շեն քը (շի նու թյու նը, տա րած քը) են թա կա 
է ա զատ ման ի րա վա բա նա կան ան ձի գույ քից և դրա նում մի աս նա կան շա հով մի ա վոր ված 
ֆի զի կա կան ան ձան ցից կամ յու րա քան չյու րից ա ռան ձին-ա ռան ձին:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Եր ևան քա ղա քի Ծ. Ի սա կո վի պո ղո տայի թիվ 48/5 
հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քը` 0,1744 հա մա կե րե սով հո ղա տա րած քը և 3.704,7քմ մա կե-
րե սով ար տադ րա կան նշա նա կու թյան շի նու թյուն նե րը, 27.03.2013 թվա կա նից սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քով պատ կա նում են Բան կին: Բան կը 22.09.2014 թվա կա նին ներ կա յաց րած 
պա հան ջագ րով Ըն կե րու թյա նը հայտ նել է, որ 19.09.2014 թվա կա նին փո խել է սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող՝ Եր ևան քա ղա քի Ծ. Ի սա կո վի պո ղո տայի թիվ 48/5 հաս-
ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քի մուտ քե րի փա կան նե րը, և նկա տի ու նե նա լով, որ նշ ված ան-
շարժ գույ քում առ կա են Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող շար ժա կան գույ քեր, պա հան ջել է նշ ված 
պա հան ջա գի րը ստա նա լուց 10 օր վա ըն թաց քում հա նել այդ գույ քե րը: Ի պա տաս խան Բան կի 
պա հան ջագ րի` Ը նե րու թյան տնօ րե նը հայտ նել է, որ Ըն կե րու թյունն իր գոր ծու նե ու թյու նը ծա-
վա լում է ի րեն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող՝ Եր ևան քա ղա քի Ծ. Ի սա կո վի պո-
ղո տայի թիվ 48 և թիվ 48/3 հաս ցե նե րում, ի սկ ի նչ վե րա բե րում է թիվ 48/5 հաս ցե ի ան շարժ 
գույ քին, ա պա Ըն կե րու թյու նը նման գույք չի տի րա պե տում: Սույն գոր ծով 25.11.2016 թվա կա նի 
դա տա կան նիս տի ըն թաց քում Ըն կե րու թյան տնօ րե նը հայտ նել է, որ վի ճե լի հաս ցե ում առ կա 
է նաև պա տաս խա նո ղին պատ կա նող շար ժա կան գույք:

 Դա տա րա նը, հայ ցը բա վա րա րե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ վի ճե լի հաս ցեն սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում է Բան կին և Ըն կե րու թյու նը որ ևէ օ րի նա կան հիմք չու նի 
տի րա պե տե լու վե ճի ա ռար կա գույ քը, ի նչն էլ վկա յում է այն մա սին, որ Ըն կե րու թյու նը խախ-
տել է Բան կի՝ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող գույ քը սե փա կան հայե ցո ղու-
թյամբ տի րա պե տե լու և օգ տա գոր ծե լու ի րա վուն քը: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, Դա տա րա նի վճի ռը բե կա նե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ Դա-
տա րա նի հետ ևու թյուն նե րը վե րա բե րում են մի այն Բան կի սե փա կա նա տեր լի նե լու հան գա-
ման քին, մինչ դեռ Դա տա րա նը պետք է պար զեր նաև Ըն կե րու թյան կող մից վե ճի ա ռար կա 
գույքն ա պօ րի նի տի րա պե տե լու փաս տը: Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նշել է, որ ը ստ 
գոր ծում առ կա՝ Ըն կե րու թյան գրա վոր պա տաս խա նի` Ըն կե րու թյու նը չի տի րա պե տում 48/5 
հաս ցե ի տա րած քը, այլ տի րա պե տում է մի այն Եր ևա նի Ծ. Ի սա կո վի պո ղո տայի թիվ 48 և 
թիվ 48/3 հաս ցե նե րի տա րածք նե րը, հետ ևա բար Դա տա րա նի կող մից պետք է պարզ վեր՝ 
ա րդյոք Ըն կե րու թյու նը թիվ 48/5 հաս ցե ում ու նի գույք, թե՝ ոչ: 

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյա նը՝ հարկ է նշել հետ ևյա լը.



25ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

Տ վյալ դեպ քում Բանկն ու րի շի ա պօ րի նի տի րա պե տու մից գույ քը հետ պա հան ջե լու հայց 
է ներ կա յաց րել ը նդ դեմ Ըն կե րու թյան այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ Եր ևա նի Ծ. Ի սա կո վի 
պո ղո տայի թիվ 48/5 հաս ցե ի տա րած քը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում է Բան-
կին, մինչ դեռ Ըն կե րու թյունն այն տի րա պե տում է ա ռանց որ ևէ օ րի նա կան հիմ քի: 

Հարկ է փաս տել, որ թեև Ըն կե րու թյու նը, ի պա տաս խան Բան կի գրա վոր պա հան ջագ-
րի, նշել է, որ Ըն կե րու թյու նը Եր ևա նի Ծ. Ի սա կո վի պո ղո տա յում գտն վող թիվ 48/5 հաս ցե ի 
ան շարժ գույ քը չի տի րա պե տում, այ նո ւա մե նայ նիվ, 25.11.2016 թվա կա նի դա տա կան նիս-
տի ըն թաց քում Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը (տ նօ րե նը) հայտ նել է, որ սույն գոր ծով վե-
ճի ա ռար կա հաս ցե ում առ կա է նաև Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող շար ժա կան գույք: Այ սինքն՝ 
ը ստ է ու թյան պա տաս խա նող ի րա վա բա նա կան ան ձն ըն դու նել է, որ հայց վո րին սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող վե ճի ա ռար կա տա րած քում առ կա է նաև ի րեն պատ կա-
նող շար ժա կան գույք, ին չը ևս ու րի շին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույքն 
ի րա վա բա նա կան ան ձի կող մից ա պօ րի նի տի րա պե տե լու դրս ևո րում է՝ ը ստ վե րը շա րադր-
ված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի: Մի ա ժա մա նակ սույն գոր ծում առ կա չեն Ըն կե րու թյան 
կող մից վե ճի ա ռար կա տա րած քը (տա րածք նե րը) օ րի նա կան հիմ քով տի րա պե տե լու վե րա-
բե րյալ ա պա ցույց ներ: Նման պայ ման նե րում հիմն ա վոր վում է սույն գոր ծով պա տաս խա նո ղի 
կող մից հայց վո րին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող տա րածքն ա ռանց ի րա վա-
կան հիմ քի տի րա պե տե լու փաս տը, որ պի սի պայ ման նե րում ան հիմն է Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի եզ րա հան գու մը՝ նշ ված փաս տը պարզ ված չլի նե լու և այդ հիմ քով՝ գոր ծը նոր քն նու-
թյան ու ղար կե լու ան հրա ժեշ տու թյան վե րա բե րյալ: Հետ ևա բար Բան կի հայ ցը հիմն ա վոր է և 
են թա կա էր բա վա րար ման, որ պի սի ի րա վա չափ եզ րա հանգ ման և ե կել էր Դա տա րա նը, ի նչն 
ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից»:

 Վե րոգ րյալ հան գա մանք նե րից ել նե լով՝ գտ նում եմ, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-
վա րար ման, ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 05.10.2017 թվա կա նի ո րո շու մը 
պետք է բե կա նել և ո ւժ տալ Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 09.12.2016 թվա կա նի վճ ռին` սույն կար ծի քում ար տա հայտ ված 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ` Ե. Խունդ կարյան
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/4524/02/15 
դա տա րա նի ո րո շում  2019թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ  Ե ԱՔԴ/4524/02/15    
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Կ. Չի լին գա րյան 
Դա տա վոր ներ`  Ա. Խա ռա տյան
 Մ. Հար թե նյան

 

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 զե կու ցող Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ 
 Ա. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի հու նի սի 04-ին 
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով «Ա լյանս պլյուս» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) 

ներ կա յա ցու ցիչ Կա րո Մի քայե լյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա րա նի 13.07.2018 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ Ըն կե րու թյան հայ ցի ը նդ դեմ «Ար մեն Տել» 
ՓԲԸ-ի (ներ կա յումս` « ՎԵ ՈՆ Ար մե նի ա» ՓԲԸ) (այ սու հետ՝ Կազ մա կեր պու թյուն) ` գու մա րի 
բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

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

150.359.300 ՀՀ դրամ, ի նչ պես նաև նշ ված գու մա րի նկատ մամբ հաշ վար կել ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տո կոս նե րը՝ սկ սած 20.07.2008 թվա կա նից 
մինչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օ րը` որ պես 02.07.2007 թվա կա նին կնք ված 
պայ մա նագ րով չվ ճար ված միջ նոր դավ ճար ներ՝ 2008 թվա կա նի հու նիս, հու լիս, օ գոս տոս և 
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սեպ տեմ բեր ա միս նե րի հա մար:  
Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ս. Թադ ևո սյան) 

(այ սու հետ` Դա տա րան) 09.04.2018 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն: 
Վճռ վել է՝ Կազ մա կեր պու թյու նից հօ գուտ Ըն կե րու թյան բռ նա գան ձել 97.821.800 ՀՀ դրամ՝ 
որ պես թիվ ARM-C323/7 պայ մա նագ րի շր ջա նակ նե րում չվ ճար ված միջ նոր դավ ճա րի գու մար, 
ի նչ պես նաև 97.821.800 ՀՀ դրա մի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ-
վա ծով սահ ման ված կար գով հաշ վար կել տո կոս նե րը՝ վճ ռի ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից մինչև 
պար տա վո րու թյան դա դար ման օ րը: Մնա ցած մա սով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
13.07.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Կազ մա կեր պու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ Դա-
տա րա նի 09.04.2018 վճի ռը՝ հայ ցը բա վա րա րե լու մա սով, բե կան վել և փո փոխ վել է` հայ ցը 
բա վա րար ված մա սով մերժ վել է։ 

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Կազ մա կեր պու թյան ներ կա յա ցու ցիչ Ցո-

լակ Գրի գո րյա նը։ 

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կի րա ռել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 331րդ, 332րդ, 

335րդ, հոդ ված նե րը, ո րոնք չպետք է կի րա ռեր, չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 
340րդ, 345րդ, 347րդ, 411րդ հոդ ված նե րը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր, սխալ է մեկ նա բա նել 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 337րդ հոդ վա ծը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա
վա րու թյան օ րենսգր քի 61րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սը, 66րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյան և Կազ մա-

կեր պու թյան միջև կնք ված պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ միջ նոր դավ ճա րի վճար ման, ի նչ պես 
նաև դրա չա փի և հաշ վարկ ման հա մար հիմք են հան դի սա նում Կազ մա կեր պու թյան կող մից 
տրա մադր վող վար չա բի լին գային տվյալ նե րը, ին չը նշա նա կում է, որ Ըն կե րու թյու նը չէր կա-
րող ի մա նալ և հաշ վար կել, թե ա րդյոք Կազ մա կեր պու թյունն ի րեն պա կաս է վճա րել, թե ոչ, 
ե թե այո, ա պա որ քան է պա կաս վճա րել: Վե րոն շյալ խախտ ված ի րա վուն քի պաշտ պա նու-
թյան հա մար Ըն կե րու թյու նը 2011 թվա կա նին հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել դա տա րան՝ վար-
չա բի լին գային տվյալ նե րը տրա մադ րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան ջով, ո րի ար դյուն քում 
հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ետն ը նդ հատ վել է, 25.02.2013 թվա կա նի վճիռն օ րի նա կան ո ւժ 
է ստա ցել 21.08.2013 թվա կա նին, ո րի հի ման վրա Կազ մա կեր պու թյան կող մից վար չա բի լին-
գային տվյալ նե րի տրա մադր ման ար դյուն քում Ըն կե րու թյու նը կա տա րել է հաշ վարկ և պար-
զել, որ Կազ մա կեր պու թյունն Ըն կե րու թյա նը պայ մա նագ րով սահ ման ված միջ նոր դավ ճար-
նե րը պա կաս է վճա րել: 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև այն հան գա ման քը, որ 2011 թվա կա նից մինչև 
2013 թվա կա նի սեպ տեմ բեր ա մի սը հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տը հա մար վել է ը նդ հատ-
ված, այ սինքն՝ 2013 թվա կա նի սեպ տեմ բե րից մինչև 2016 թվա կա նի սեպ տեմ բե րը հայց վորն 
ի րա վունք ու ներ իր խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար կր կին դի մել դա-
տա րան՝ գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջով, ին չը և ա րել է 2015 թվա կա նին՝ հայ ցային վա-
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ղե մու թյան 3 տար վա ժամկ ե տը լրա նա լուց ա ռն վազն 1 տա րի ա ռաջ: 
 Բա ցի այդ, Ըն կե րու թյու նը 2013 թվա կա նի թիվ Ե ԱՔԴ/1745/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր-

ծով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տից է տե ղե կա ցել իր ի րա վուն քի խախտ ման 
մա սին, մաս նա վո րա պես, որ ի րեն չի վճար վել հա մա պա տաս խան միջ նոր դավ ճա րը, ո րից 
հե տո 2015 թվա կա նի սեպ տեմ բե րին դի մել է դա տա րան՝ պահ պա նե լով հայ ցային վա ղե մու-
թյան ե րեք տար վա ժամկ ե տը: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 13.07.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 09.04.2018 թվա կա նի 
վճ ռին:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ ա վո րում ե րը.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հայ ցային վա ղե մու թյան վե րա բե րյալ նոր մե րը կի րա ռել է ի րա-

վա չա փո րեն: Գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րով հաս տատ վում է, որ կող մե րը 15.10.2008 թվա-
կա նին կազ մել և ստո րագ րել են ա կտ՝ 2008 թվա կա նի հու լի սից մինչև սեպ տեմ բերն ըն կած 
հատ վա ծում դի լե րա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման միջ նոր դավ ճար նե րի հաշ վարկ ման 
վե րա բե րյալ, ո րով Ըն կե րու թյան կող մից մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար Կազ մա-
կեր պու թյան կող մից վճար ման են թա կա գու մա րը կազ մել է 103.909.586 ՀՀ դրամ, ո րն ամ-
բող ջու թյամբ Կազ մա կեր պու թյու նը վճա րել է Ըն կե րու թյա նը: Հետ ևա բար Ըն կե րու թյունն իր 
խախտ ված ի րա վուն քի մա սին պետք է ի մա ցած լի ներ ա ռն վազն 15.10.2008 թվա կա նից, քա նի 
որ հենց Ըն կե րու թյունն է կրել բա ժա նորդ նե րի հետ պայ մա նագ րեր կն քե լու և դրանք Կազ-
մա կեր պու թյա նը փո խան ցե լու պար տա վո րու թյու նը:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը՝
1) Կազ մա կեր պու թյան և Ըն կե րու թյան միջև 02.07.2007 թվա կա նին կնք ված թիվ 

ARM-C323/07 պայ մա նագ րի 2.1. կե տի հա մա ձայն՝ Կազ մա կեր պու թյու նը հանձ նա րա րել է, 
ի սկ Ըն կե րու թյու նը պար տա վոր վել է Կազ մա կեր պու թյան ա նու նից, ի նչ պես նաև օ գտ վե լով 
եր րորդ ան ձանց ծա ռա յու թյուն նե րից, կա տա րել ի րա վա բա նա կան կամ այլ գոր ծո ղու թյուն-
ներ՝ կապ ված Կազ մա կեր պու թյան ցան ցում բջ ջային ռա դի ո հե ռա խո սային կա պի ծա ռա յու-
թյուն նե րի մա տուց ման հետ ա ռանց լի ցեն զի ոն ի րա վունք նե րի փո խանց ման, բա ցա ռա պես 
ՀՀ տա րած քում: Նույն պայ մա նագ րի 5.8 կե տի հա մա ձայն՝ Կազ մա կեր պու թյու նը նույն պայ-
մա նագ րով սահ ման ված պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման հա մար վճա րում է միջ նոր-
դավ ճար: Ըն կե րու թյան կող մից բա ժա նոր դին փո խանց ված SIM քար տե րի դի մաց միջ նոր-
դավ ճա րը հաշ վեգր վում է հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նի ըն թաց քում Ըն կե րու թյան կող մից 
ձևա կերպ ված բա ժա նոր դային պայ մա նագ րե րի՝ Կազ մա կեր պու թյան վար չա բի լին գային 
հա մա կար գում գրանց ման և բա ժա նոր դի կող մից տվյալ SIM քար տի մեկ նար կային գու մա-
րի ակ տի վաց ման պայ ման նե րով: Նույն պայ մա նագ րի 1.6 կե տի հա մա ձայն՝ « Հա մա կարգ» 
հաս կա ցու թյու նը սահ ման ված է որ պես Կազ մա կեր պու թյա նը պատ կա նող ծրագ րային ա պա-
հով ման փա թեթ, ո րը նա խա տես ված է Ըն կե րու թյան կող մից կնք ված բա ժա նոր դային պայ-
մա նագ րե րի գրան ցումն ի րա կա նաց նե լու հա մար: Պայ մա նագ րի 10.7 կե տի հա մա ձայն՝ կող-
մե րը պետք է մի մյանց ու ղար կեն նույն պայ մա նագ րի հետ կապ ված կամ դրա նից բխող բո լոր 
տե ղե կու թյուն ներն ու հայ տա րա րու թյուն նե րը: Նույն պայ մա նագ րի թիվ 5 հա վել վա ծի 1.3. կե-
տի հա մա ձայն՝ կող մե րի միջև փոխ հաշ վարկ նե րի ժա մա նակ հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջանն 
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ըն դուն վում է օ րա ցու ցային մեկ ա մս վան հա վա սար (ա մս վա վեր ջին օ րը՝ Հաշ վե տու ժա մա-
նա կաշր ջա նի վեր ջը) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 114-124):

2) Ի լրումն 02.07.2007 թվա կա նին կնք ված թիվ ARM-C323/07 պայ մա նագ րի՝ 30.04.2008 
թվա կա նին կնք ված թիվ 15 լրա ցու ցիչ հա մա ձայ նագ րի 1.1. կե տի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու-
նը և Կազ մա կեր պու թյու նը պայ մա նա վոր վել են Գո վազ դային ակ ցի այի ան ցկաց ման մա սին՝ 
ո ւղղ ված նոր Բա ժա նորդ նե րի ներգ րավ մա նը, «Beeline»-ի բջ ջային կա պի ծա ռա յու թյուն նե-
րի ճա նաչ մա նը և 01.05.2008-31.07.2008 թվա կան նե րին ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում բո-
նու սային ծրագ րի ի րա կա նաց մա նը: Նույն հա մա ձայ նագ րի հա մա տեքս տում Բա ժա նոր դը 
01.05.2008-31.07.2008 թվա կան նե րին ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում «Beeline»-ի ցան ցին 
մի ա ցած ֆի զի կա կան ան ձն է: Նույն հա մա ձայ նագ րի 2.2.1., 2.2.3 և 2.2.4. կե տե րի հա մա ձայն՝ 
Կազ մա կեր պու թյու նը պար տա վոր վել է հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նում Ըն կե րու թյան կող-
մից ձևա կերպ ված բա ժա նոր դային պայ մա նագ րե րի դի մաց նրան վճա րել լրա ցու ցիչ միջ նոր-
դավ ճար՝ ը ստ սահ ման ված պլան նե րի և պայ մա նով, որ բա ժա նոր դային պայ մա նագ րե րը 
լի նեն գրանց ված Կազ մա կեր պու թյան Հա մա կար գում, ի սկ դրան ցով նախ նա կան հաշ վեկ-
շիռ նե րը՝ լի նեն ակ տի վաց ված հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նում: Նույն հա մա ձայ նագ րի 2.2.5 
կե տի հա մա ձայն՝ բա ժա նոր դային պայ մա նագ րե րի (կան խավ ճա րային) հաշ վարկն ի րա-
կա նաց վում է Կազ մա կեր պու թյան բի լին գային հա մա կար գից ստաց վող տվյալ նե րի հի ման 
վրա: Հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար լրա ցու ցիչ միջ նոր դավ ճա րի հաշ վեգր ման 
հա մար հաշ վի են ա ռն վում մի այն հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նում կնք ված և ըն կե րու-
թյան բի լին գային հա մա կար գում գրանց ված բա ժա նոր դային պայ մա նագ րե րը (կան-
խավ ճա րային) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 74-76):

3) Կազ մա կեր պու թյան տնօ րե նի 12.06.2009 թվա կա նի գրու թյամբ Ըն կե րու թյան տնօ-
րե նին, մաս նա վո րա պես, հայտն վել է հետ ևյա լը. «(...) Ի նչ վե րա բե րում է 2008 թվա կա նի 
ըն թաց քում Ձեր կող մից ի րաց ված մոտ 51,000 SIM քար տե րի դի մաց միջ նոր դավ ճա րը «չվ-
ճար ված» լի նե լուն, ա պա հայտ նում ե նք, որ մեր ըն կե րու թյու նում առ կա են 2008 թվա կա-
նի բո լոր հաշ վե տու ժա մա նա կա հատ ված նե րի հա մար ի րաց ված քար տե րի և դրանց դի մաց 
հաշ վարկ ված և վճար ված միջ նոր դավ ճար նե րի վե րա բե րյալ ակ տեր ու հա շիվն եր (...) Ձեր 
կող մից պա հանջ վող տե ղե կատ վու թյան ամ բող ջա կան տրա մադ րու մը բա վա կա նին ծա վա-
լուն և ժա մա նա կա տար աշ խա տանք է են թադ րում, ին չի ան հրա ժեշ տու թյու նը դեռևս չենք 
տես նում» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 92):

4) Ը ստ Ըն կե րու թյան հայ ցի ը նդ դեմ Կազ մա կեր պու թյան՝ պար տա վո րու թյուն նե րը կա-
տա րե լուն պար տա վո րեց նե լու՝ վար չա բի լին գային տվյալ նե րի տրա մադր ման պա հան ջի 
մա սին, թիվ Ե ԱՔԴ/1745/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր և Քա-
նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա-
րա նի կող մից 25.02.2013 թվա կա նին կա յաց ված և 21.08.2013 թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտած վճ ռով Ըն կե րու թյան հայ ցը բա վա րար վել է. Կազ մա կեր պու թյա նը պար տա վո րեց վել է՝ 
Ըն կե րու թյա նը տրա մադ րել կող մե րի միջև 02.07.2007 թվա կա նին կնք ված թիվ ARM-C323/07 
պայ մա նագ րին կից՝ 30.04.2008 թվա կա նին կնք ված թիվ 15 լրա ցու ցիչ հա մա ձայ նագ րով նա-
խա տես ված ակ ցի այի շր ջա նակ նե րում 2008 թվա կա նի հու նիս, հու լիս և օ գոս տոս հաշ վե տու 
ժա մա նա կաշր ջա նի բա ժա նոր դային պայ մա նագ րե րի (կան խավ ճա րային) հաշ վար կի վար չա-
բի լին գային տվյալ նե րը: Մի ա ժա մա նակ տվյալ վճ ռով հաս տատ վել է այն, որ թիվ 15 հա մա-
ձայ նագ րով նա խա տես ված ակ ցի այի ըն թաց քում Ըն կե րու թյան կող մից Կազ մա կեր պու թյան 
հա մա կար գում 2008 թվա կա նի հու նիս ամ սից մինչև 2008 թվա կա նի օ գոս տոս ա միսն ըն կած 
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ժա մա նա կա հատ վա ծում գրանց վել է 252 463 բա ժա նոր դային պայ մա նա գիր: Այդ փաստն ըն-
դու նել է պա տաս խա նո ղը` իր և հայց վո րի հետ ու նե ցած է լեկտ րո նային նա մա կագ րու թյամբ 
(հիմք` թիվ 15 թղ թա պա նա կում առ կա գրա ռումն եր և թիվ 1 թվային սկա վա ռակ): Հիմն ա վոր-
վել է նաև, որ պա տաս խա նող Կազ մա կեր պու թյան միջ նոր դավ ճա րի հաշ վարկ ման հա մար 
բի լին գային հա մա կար գի տվյալ նե րը հայց վո րին տրա մադր վել է թվով 200.868 բա ժա նոր-
դային պայ մա նագ րե րի հա մար, այ սինքն` թվով 51 595 բա ժա նոր դային պայ մա նագ րի բի լին-
գային հա մա կար գից տվյալ ներ պա կաս են տրա մադր վել (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 81-83): 

5) ՀՀ « Փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի 28.08.2017 թվա կա նի թիվ 20951709 
եզ րա կա ցու թյան « Հետ ևու թյուն ներ թիվ 2-րդ հար ցի վե րա բե րյալ» բաժ նի հա մա ձայն՝ 
« Ներ կա յաց ված նյու թե րի հի ման վրա կա տար ված հաշ վարկ նե րով 01.06.2008 թվա կա նից 
մինչև 01.10.2008 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար կամ 01.10.2008 թվա կա նի 
դրու թյամբ Կազ մա կեր պու թյու նը միջ նոր դավ ճա րի մա սով Ըն կե րու թյան հան դեպ ու նի չկա-
տար ված վճա րային պար տա վո րու թյուն ներ ըն դա մե նը 138.692.300 ՀՀ դրա մի չա փով, ի սկ 
ԱԱՀ-ով հան դերձ՝ 166.430.760 ՀՀ դրա մի չա փով (...)» (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 3-24):

6) Ըն կե րու թյու նը սույն գոր ծով հայ ցա դի մու մը դա տա րան է ներ կա յաց րել 28.09.2015 
թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 5-11): 

7) Կազ մա կեր պու թյու նը 11.08.2016 թվա կա նին միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց րել հայ ցային 
վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու վե րա բե րյալ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 31-33): 

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն-

դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող 
է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ 
կի րա ռու թյան հա մար, քա նի որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 337-րդ և 340-րդ հոդ ված նե-
րի կա պակ ցու թյամբ առ կա է ի րա վուն քի զար գաց ման խն դիր,

2) ա ռեր ևույթ առ կա է մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմն ա րար խախ-
տում այն հիմն ա վոր մամբ, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տր վել ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան օ րենսգր քի 337-րդ, 340-րդ հոդ ված նե րի այն պի սի խախ տում, ո րը խա թա րել է ար դա-
րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը:

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա
րում ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. ա րդյ ՞ոք հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամ ե տի ըն թաց քը կա րող է սկս վել, ե թե պա տաս խա նո ղի կող մից իր պայ մա նագ րային 
պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու հետ ևան քով հայց վո րը զրկ ված է ե ղել դա տա վա րա
կան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով պատ շաճ հայց ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու
թյու նից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 331-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հայ ցային վա ղե մու թյուն 
է հա մար վում ի րա վուն քը խախտ ված ան ձի հայ ցով ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ժա մա նա-
կա հատ վա ծը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 332-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հայ ցային վա ղե մու թյան 
ը նդ հա նուր ժամկ ե տը ե րեք տա րի է: 
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ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 335-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ի րա վուն քի 
պաշտ պա նու թյան մա սին պա հան ջը դա տա րա նը քն նու թյան է ըն դու նում հայ ցային վա ղե-
մու թյան ժա ե տը լրա նա լուց ան կախ, ի սկ նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` դա տա րա-
նը հայ ցային վա ղե մու թյու նը կի րա ռում է մի այն վի ճող կող մի դի մու մով, ո րը պետք է տր վի 
մինչև դա տա րա նի կող մից վճիռ կա յաց նե լը, ե թե օ րեն քով դի մում տա լու հա մար այլ ժա ետ 
նա խա տես ված չէ: Հայ ցային վա ղե մու թյան ժա ե տի լրա նա լը, ո րի կի րառ ման մա սին օ րեն-
քով սահ ման ված կար գով  դի մել է վի ճող կող մը, հիմք է դա տա րա նի կող մից հայ ցը մեր ժե լու 
մա սին օ րեն քով սահ ման ված կար գով վ ճիռ կա յաց նե լու հա մար: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 337-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` հայ ցային վա-
ղե մու թյան ժա ե տի ըն թացքն սկս վում է այն օր վա նից, ե րբ ան ձն ի մա ցել է կամ պետք է 
ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` այն 
պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար, ո րոնք կա տա րե լու հա մար ո րոշ ված է ո րո շա կի ժա ետ, 
հայ ցային վա ղե մու թյան ըն թացքն սկս վում է այդ ժա ե տի ա վարտ մամբ: Նույն հոդ վա ծի 
3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ այն պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար, ո րոնց կա տար ման ժա ե տը 
ո րոշ ված չէ կամ ո րոշ ված է ցպա հանջ, հայ ցային վա ղե մու թյան ըն թացքն սկս վում է այն 
պա հից, ե րբ պար տա տի րոջ մոտ ա ռա ջա նում է պար տա վո րու թյան կա տա րում պա հան ջե լու 
ի րա վունք, ի սկ ե թե պար տա պա նին ար տո նյալ ժա ետ է տրա մադր վել պա հան ջը կա տա-
րե լու հա մար, հայ ցային վա ղե մու թյան հաշ վարկն սկս վում է այդ ժա ե տի ա վար տից հե տո:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 340-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` հայ ցային վա-
ղե  թյան ժա ե տի ըն թացքն ը նդ հատ  ման ված կար գով հայ ցը հա  ցե-
լով, ի նչ պես նաև պար տա վոր ան ձի կող մից պարտ քի ճա նա չու մը վկայող գոր ծո ղու թյուն նե-
րը կա տա րե լով: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց ված ո րոշ մամբ ան դրա դառ նա լով վե րոգ-
րյալ նոր մե րին, ար ձա նագ րել է, որ օ րենս դի րը, ամ րագ րե լով հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ-
կե տը, մի ա ժա մա նակ սահ մա նել է նաև այդ ժա ե տի հաշ վարկ ման կար գը: Այն է` հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժա ե տի ըն թացքն սկս վում է այն օր վա նից, ե րբ ան ձն ի մա ցել է կամ պետք է 
ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին (տե՛ս,  Ռազ միկ Դար բի նյանն ը նդ դեմ Դա-
նի ել Ղա սա բօղ լյա նի թիվ Ե ԷԴ/0723/02/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի 02.04.2010 թվա կա նի ո րո  մը): 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը մեկ այլ ո րոշ մամբ նշել է, որ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ-
կետն այն ժա մա նա կա հատ վածն է, ո րն ան ձին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս դի մե լու դա տա-
րան իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հայ ցով: Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րել է, որ այն դեպ քում, ե րբ վի ճող կող մը դի մում է ներ կա յաց րել հայ ցային վա ղե-
մու թյուն կի րա ռե լու վե րա բե րյալ, դա տա րան նե րի օ րա կար գային խն դիրն է դառ նում պար-
զել այն ի րա կան ժա մա նա կա հատ վա ծը, ե րբ հայց վո րը հե տա մուտ է ե ղել իր ի րա վունք նե րի 
դա տա կան կար գով պաշտ պա նու թյա նը (տե՛ս, Սեր գեյ Սարգ սյանն ը նդ դեմ Ա րա Սարգ սյա նի 
թիվ Ե ԿԴ/0881/02/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2014 թվա կա նի 
ո րո  մը): 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 340-րդ 
հոդ վա ծի վեր լու ծու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ հայ ցային վա ղե մու թյան ժա ե տի ըն թաց քի 
ը նդ հատ ման հա մար ան հրա ժեշտ է սահ ման ված կար գով (օ րեն քով սահ ման ված կար գով) 
հայ ցը հա րու ցած լի նե լու հան գա ման քի առ կա յու թյու նը, այ սինքն` ե րբ հայ ցը հա րուց վել է ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նոր մե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս-
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խան և ըն դուն վել է դա տա րա նի կող մից: Ի նչ վե րա բե րում է հայ ցային վա ղե մու թյան ըն թաց-
քի ը նդ հատ մա նը, ա պա վեր ջի նիս յու րա հատ կու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ օ րեն քով 
մատ նանշ ված հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում հայ ցային վա ղե մու թյան ար դեն ի սկ ան ցած 
ժա մա նա կա հատ վածն այլևս հաշ վի չի ա ռն վում և հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տը սկ սում 
է հո սել վերս տին (տե՛ս, « Հով ա նյան Ին տեր նեյշնլ» ՍՊԸն ը նդ դեմ Կա րեն Մկրտ չյա նի և 
Նա րի նե Ա վե տի սյա նի թիվ Ե ԿԴ/0526/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա
րա նի 17.04.2015 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած իր ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով բո ղո քի հիմ քում բարձ րաց ված ի րա վա կան խն դի րը, 
գտ նում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 337-րդ և 340-րդ հոդ ված նե րի ի րա վա կար-
գա վո րումն ե րի կա պակ ցու թյամբ առ կա է ի րա վուն քի զար գաց ման խն դիր: Այդ ի սկ նկա-
տա ռու մով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել հետ ևյա լը. ի նչ պես բխում է 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 337-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի վեր լու ծու թյու նից՝ օ րենս դի րը 
հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թաց քի սկիզ բը կա պել է ոչ թե ի րա վուն քի խախտ ման 
պա հի, այլ այն օր վա հետ, ե րբ ան ձն ի մա ցել է կամ պետք է ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի 
խախտ ման մա սին: Օ րենսդ րի այս կար գա վո րու մը բխում է այն տրա մա բա նու թյու նից, ը ստ 
ո րի՝ ե թե ան ձն իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին չի մա նա, ա պա չի էլ կա րող ձեռ նա մուխ 
լի նել որ ևէ ե ղա նա կով՝ այդ թվում և հայց հա րու ցե լու մի ջո ցով իր խախտ ված ի րա վուն քի 
պաշտ պա նու թյա նը: Ը նդ ո րում, հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թաց քի մեկ նար կի եր-
կու նա խա պայ ման նե րի դեպ քում էլ օ րենս դի րը գոր ծա ծել է «ի մա ցել է» և « պետք է ի մա-
ցած լի ներ» ար տա հայ տու թյուն նե րը, ո րոնց տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյու նը հան գեց նում է այն 
հետ ևու թյան, որ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թացքն սկս վե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
է, որ հայց վո րը հաս տա տա պես ի մա նա կամ ի մա ցած լի նի իր ի րա վուն քի խախտ ման մա-
սին: Վե րոգ րյա լից բխում է, որ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թաց քը չի կա րող սկս-
վել, ե թե հայց վո րին հա սա նե լի տե ղե կու թյուն նե րը նրան թույլ տան եզ րա կաց նել մի այն իր 
ի րա վուն քի են թադ րյալ խախտ ման մա սին: Ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում շա հագր գիռ ան-
ձը դա տա կան պաշտ պա նու թյան իր ի րա վունքն ի րաց նում է այն դեպ քում, ե րբ հա մոզ ված 
է իր ի րա վուն քի հաս տա տա պես խախտ ման հար ցում: Այլ կերպ ա սած՝ շա հագր գիռ ան ձը 
պետք է հա մոզ ված լի նի իր ի րա վուն քի խախտ ման հար ցում՝ ան կախ նրա նից, թե ի րա կա-
նում ի րա վուն քի խախ տում տե ղի ու նե ցել է, թե ոչ, ին չը դա տա րա նի գնա հատ ման ա ռար կա 
է: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունքն ու նի ի րաց ման ո րո շա կի պայ ման ներ, ո րոնց չա-
րա շա հու մը կա րող է ան բա րեն պաստ հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նել այդ ի րա վուն քից ան բա րե-
խիղճ օ գտ ված ան ձի հա մար: Հետ ևա բար ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 337-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տում օ րենս դի րի կող մից կի րառ ված « պետք է ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խախտ-
ման մա սին» ար տա հայ տու թյու նը չպետք է սխալ մամբ մեկ նա բան վի այն պես, որ հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թաց քը կա րող է սկս վել հայց վո րի կող մից իր ի րա վուն քի խախտ-
ման մա սին են թադ րե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նա լու օր վա նից, ը նդ հա կա ռա կը՝ « պետք է 
ի մա ցած լի ներ» ձևա կերպ մամբ, ի նչ պես և «ի մա ցել է» ձևա կերպ ման պա րա գա յում օ րենս-
դի րը կար ևո րել է հայ ցային վա ղե մու թյան ըն թացքն սկս վե լու հար ցում հայց վո րի կող մից իր 
ի րա վուն քի խախտ ման մա սին հաս տա տա պես ի մա նա լու հան գա ման քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դի տարկ մամբ շա հագր գիռ ան ձի կող մից իր ի րա վուն քի խախտ-
ման մա սին հաս տա տա պես ի մա նա լու հա մար վեր ջինս պետք է տի րա պե տի խախտ ման 
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վե րա բե րյալ բա վա րար տե ղե կու թյուն նե րի, ի սկ ե թե այդ տե ղե կու թյուն նե րը բա վա րար չեն, 
այ սինքն՝ ե թե հայց վո րը կա րող է մի այն են թադ րու թյուն ներ ա նել իր ի րա վուն քի հնա րա-
վոր խախտ ման մա սին, ա պա նա չի էլ կա րող հս տակ պա հանջ ներ կա յաց նել իր ի րա վուն քի 
խախտ ման վե րաց ման վե րա բե րյալ: Այս պի սով, օ րենս դի րը հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ
կե տի ըն թացքն սկս վե լու ի րա վա կան հետ ևան քը պայ մա նա վո րել է հայց վո րի կող մից ոչ 
թե իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին են թադ րե լու հնա րա վո րու թյամբ, այլ այդ խախտ ման 
մա սին հա վաս տի կեր պով ի մա նա լու կամ ի մա ցած լի նե լու փաս տե րով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րոգ րյալ եզ րա հան գու մը պայ մա նա վոր ված է նաև այն հան գա-
ման քով, որ հայց հա րու ցե լով՝ շա հագր գիռ ան ձը չի կա րող պա հան ջել իր ի րա վուն քի են թադ-
րյալ խախտ ման վե րա ցում, քա նի որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյու նը 
շա հագր գիռ ան ձին ի րա վունք է վե րա պա հել հա մա պա տաս խան հայ ցով դի մե լու դա տա-
րան՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, օ րենք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կամ 
պայ մա նագ րով նա խա տես ված իր ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և օ րի նա կան շա հե րի 
պաշտ պա նու թյան հա մար, այ սինքն՝ ան ձը կա րող է պա հան ջել և դա տա րանն էլ ի րա կա նաց-
նել ան ձի ոչ թե « վե րա ցա կան», այլ կոնկ րետ խախտ ված ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյուն կամ 
այլ խոս քով՝ հայ ցով խախտ ված ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան հա մար հայց վորն ա ռն վազն 
պետք է ի մա նա, թե ով է խախ տել իր ի րա վուն քը (ով է պատ շաճ պա տաս խա նո ղը) և ին չում է 
կա յա նում իր ի րա վուն քի խախ տու մը, որ պես զի պա տաս խա նո ղից պա հան ջի իր ի րա վուն քի 
խախտ ման վե րա ցում (ը նտ րի իր ի րա վուն քի խախտ ման վե րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ և 
պի տա նի հայ ցա պա հան ջը): Բա ցի այդ, քա ղա քա ցի ա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյու նը հայ-
ցով ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան հա մար սահ մա նել է ո րո շա կի պայ ման ներ, ո րոնց պահ-
պան ման դեպ քում է մի այն դա տա րա նը պար տա վոր ներ կա յաց ված հայ ցա դի մումն ըն դու-
նել վա րույթ: Մաս նա վո րա պես՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող՝ 17.06.1998 
թվա կա նի ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը 
կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 87-րդ, 88-րդ, 92-րդ հոդ ված-
նե րի պա հանջ նե րի հա մա լիր վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ դրա մա կան 
պա հան ջի դեպ քում հայ ցա դի մու մում, ի թիվս այլ նի, պար տա դիր կեր պով պետք է նշ վե ին 
պա հանջ վող գու մա րի չա փը և հաշ վար կը, ի սկ այդ պա հան ջը չպահ պա նե լու դեպ քում հայ-
ցա դի մու մը են թա կա էր վե րա դարձ ման, այ սինքն՝ դա տա րա նը վա րույթ կա րող էր ըն դու նել 
մի այն դա տա վա րա կան օ րենսգր քի պա հանջ նե րի պահ պան մամբ ներ կա յաց ված հայ ցա դի-
մու մը: Հա ման ման ի րա վա կար գա վո րումն եր են սահ ման ված նաև գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 121-րդ, 125-րդ և 127-րդ հոդ ված նե րով:

 Մի ա ժա մա նակ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 340-րդ հոդ վա ծը սահ մա նել է, որ հայ-
ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թացքն ը նդ հատ վում է սահ ման ված կար գով հայ ցը հա-
րու ցե լով: Վե րոգ րյալ դա տո ղու թյուն նե րից բխում է, որ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տը 
չի ը նդ հատ վում, ե թե հայ ցը ներ կա յաց վում է ոչ այն դա տա րան, ո ւր պետք է ներ կա յաց վի, ոչ 
այն պա տաս խա նո ղի դեմ, ով պետք է պա տաս խան տա այդ հայ ցով և ոչ այն հայ ցա պա հան-
ջով, ո րն ո ւղղ ված է ան ձի խախտ ված կոնկ րետ սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյա նը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել այն հան գա ման քը, որ օ րենս-
դի րը հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի հոս քի հար ցում իր ի րա վա կար գա վո րումն ե րով հա-
տուկ նշա նա կու թյուն է տվել հետ ևյալ հան գա մանք նե րին. հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ետն 
ը նդ հա տում է կոնկ րետ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան հա մար ան հրա ժեշտ և պի տա նի հայ-
ցը, ո րը հա րուց վել է դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով: Սահ ման ված 
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կար գով հայց հա րու ցե լու հա մար հայց վո րին պետք է հայտ նի լի նեն այն նվա զա գույն տե-
ղե կու թյուն նե րը, ո րոնք օ րեն քին հա մա պա տաս խան պար տա դիր կեր պով պետք է նշ վեն 
հայ ցա դի մու մում, ի սկ դրա մա կան պա հան ջի դեպ քում այդ պար տա դիր տե ղե կու թյուն ներն 
ը նդ գր կում են պա հանջ վող գու մա րի չա փը և հաշ վար կը: Այդ տե ղե կու թյուն նե րին չտի րա պե-
տե լու դեպ քում հայց վո րը չի կա րող սահ ման ված կար գով հա րու ցել ան հրա ժեշտ և պի տա նի 
հայ ցը՝ պա հան ջել կոնկ րետ չա փի գու մա րի բռ նա գան ձում, հետ ևա բար գու մա րի չա փին և 
հաշ վար կին վե րա բե րող տե ղե կու թյուն նե րին չտի րա պե տե լը նշա նա կու թյուն ու նի նաև հայ-
ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թացքն սկս վե լու հար ցում: Այլ խոս քով, ե թե պա տաս խա-
նո ղի կող մից իր պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու, մաս նա վո րա պես՝ մի-
այն իր կող մից տի րա պետ վող ան հրա ժեշտ և բա վա րար տե ղե կատ վու թյուն չտ րա մադ րե լու 
հետ ևան քով հայց վո րը հնա րա վո րու թյուն չի ու նե ցել բա ցա հայ տել իր ի րա վուն քի ի րա պես 
խախտ ված լի նե լու փաս տը, ար դյուն քում նաև չի տի րա պե տել դրա մա կան պա հան ջի գոր ծով 
պա հանջ վող գու մա րի չա փի և հաշ վար կի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րին, ա պա հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թաց քի մեկ նար կի մա սին խոսք լի նել չի կա րող, քա նի դեռ հա մա-
պա տաս խան փաս տե րը հա սա նե լի չեն դար ձել շա հագր գիռ ան ձին:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ վե րոգ րյալ հետ-
ևու թյունն ա մեն ևին չի նշա նա կում, որ հայց վո րը դրա մա կան պա հան ջով հայց ներ կա յաց-
նե լիս պետք է տի րա պե տի իր պա հան ջը հիմն ա վո րող բո լոր տե ղե կու թյուն նե րին, դրանք 
հաս տա տող բո լոր ա պա ցույց նե րին: Հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տը կմեկ նար կի այն օր-
վա նից, ե րբ շա հագր գիռ ան ձը տի րա պե տի ան հրա 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: Ը նդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա-
րանն այս հար ցում կար ևո րում է կող մե րի վար քագ ծի բա ցա հայ տու մը և գնա հա տու մը: Այս-
պես՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ՝ ե թե հայց վորն իր ի րա վուն քի խախտ ված լի նե լու 
մա սին ու նի ո րո շա կի, սա կայն դա տա րան պատ շաճ հայց հա րու ցե լու հա մար ոչ բա վա րար 
տե ղե կու թյուն ներ, ա պա նա պար տա վոր է ձեռ նար կել ի րե նից կախ ված բո լոր ող ջա միտ մի-
ջոց նե րը՝ պար զե լու, թե իր ի րա վուն քի խախ տում ի րա կա նում տե ղի ու նե ցել է, թե ոչ: Ե թե 
հայց վորն այդ ո ւղ ղու թյամբ ո չինչ չի ձեռ նար կում, ա պա սկ սում է գոր ծել « պետք է ի մա ցած 
լի ներ իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին» կա նո նը: Ի րա վուն քի խախտ ված լի նե լու մա սին 
ի մա ցած լի նե լու կան խա վար կա ծը գոր ծում է այն դեպ քում, ե րբ իր ի րա վուն քի խախտ ման 
մա սին են թադ րու թյուն ներ ու նե ցող հայց վորն օ րեն քին, այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե-
րին, պայ մա նագ րին հա մա պա տաս խան իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին հաս տա տա պես 
ի մա նա լու ո ւղ ղու թյամբ չի ձեռ նար կում ի րե նից կախ ված բո լոր ող ջա միտ մի ջոց նե րը: Ի սկ 
այդ պի սի մի ջոց նե րի բա վա րար կամ ան բա վա րար լի նե լը, դրանք ող ջա միտ ժամկ ե տում 
հայց վո րի կող մից ձեռ նար կած լի նե լը յու րա քան չյուր գոր ծով պետք է պար զեն և գնա հա տեն 
դա տա րան նե րը, քա նի որ այդ հան գա մանք նե րից կախ ված մի այն հնա րա վոր կլի նի ո րո շել, 
թե ե րբ վա նից հայց վո րը պետք է ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին, այ սինքն՝ 
հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թաց քի սկիզ բը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մամբ.

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հայ ցը մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե լով և բռ նա գան ձե լով Կազ-
մա կեր պու թյու նից հօ գուտ Ըն կե րու թյան 2008 թվա կա նի հու նիս, հու լիս և օ գոս տոս ա միս նե-
րի հա մար չվ ճար ված միջ նոր դավ ճար նե րի` 97.821.800 ՀՀ դրա մի չա փով և վճիռն օ րի նա կան 
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ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից այդ գու մա րի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ 
հոդ վա ծի հի ման վրա հաշ վեգր ման են թա կա տո կոս նե րը, և ը ստ այդմ մեր ժե լով պա տաս-
խա նող Կազ մա կեր պու թյան միջ նոր դու թյու նը վե րը նշ ված ա միս նե րի նկատ մամբ հայ ցային 
վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու վե րա բե րյալ, պատ ճա ռա բա նել է, որ «(...) հայց վո րը չի ու նե ցել 2008 
թվա կա նի հու նիս, հու լիս և օ գոս տոս ա միս նե րի վար չա բի լին գային տվյալ նե րը, որ պի սի 
հան գա ման քը ա պա ցուց վել է ար դեն ի սկ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած թիվ Ե ԱՔԴ/1745/02/11 
վճ ռով, հետ ևա բար և վեր ջինս չէր կա րող ի մա նալ իր ի րա վունք նե րի խախտ ման մա սին, ի սկ 
ի րա վուն քի խախտ ման մա սին տե ղե կա ցել է 25.02.2013 թվա կա նի վճ ռի ար դյուն քում ձեռք 
բեր ված վար չա բի լին գային տվյալ նե րի հի ման վրա, որ պի սի պայ ման նե րում 2015 թվա կա նին 
հայց է ներ կա յաց րել դա տա րան։ Այ սինքն, հայց վո րի հա մար 2008 թվա կա նի հու նիս, հու լիս և 
օ գոս տոս ա միս նե րի մա սով չվ ճար ված միջ նոր դավ ճար նե րի հա մար հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամկ ե տի ըն թաց քը սկս վել է 25.02.2013 թվա կա նի թիվ Ե ԱՔԴ/1745/02/11 վճ ռի օ րի նա կան ո ւժ 
ստա նա լու պա հից` 2013 թվա կա նի սեպ տեմ բե րից, ին չը նշա նա կում է, որ վե րը թվարկ ված 
ա միս նե րի մա սով հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի բաց թո ղում տե ղի չի ու նե ցել»: Մի ա-
ժա մա նակ Դա տա րա նը 2008 թվա կա նի սեպ տեմ բեր ա մս վա հա մար չվ ճար ված միջ նոր դավ-
ճար նե րի և պա կաս վճար ված գու մար նե րի մա սով հայ ցը մեր ժել է հայ ցային վա ղե մու թյան 
կի րառ մամբ։

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը Դա տա րա նի վճի ռը բա վա րար ված մա սով բե կա նե լիս պատ-
ճա ռա բա նել է հետ ևյա լը. 

1) « Կազ մա կեր պու թյան չկա տար ված վճա րային պար տա վո րու թյուն նե րի առ կա յու թյան 
մա սին տե ղե կաց ված Ըն կե րու թյու նը զրկ ված չի ե ղել 2008 թվա կա նի հու նիս, հու լիս և օ գոս-
տոս ա միս նե րին հա ջոր դած ե րեք տա րի նե րի ըն թաց քում Կազ մա կեր պու թյան դեմ գու մա րի 
բռ նա գանձ ման պա հան ջի վե րա բե րյալ հայց հա րու ցե լու հնա րա վո րու թյու նից (իր հան դեպ 
Կազ մա կեր պու թյան վճա րային պար տա վո րու թյուն նե րի առ կա յու թյան մա սին Ըն կե րու թյան 
ի րա զեկ ված լի նե լու մա սին վկա յում է ոչ մի այն 2008 թվա կա նի հու լիս, օ գոս տոս և սեպ տեմ-
բեր ա միս նե րի 20-րդ օ րե րը հայ ցա դի մու մում, որ պես Կազ մա կեր պու թյա նը վե րագր վող կե-
տան ցի օ րեր նշ ված լի նե լու ի րո ղու թյու նը, այլև տվյալ հայ ցա դի մու մում նշ ված 51.000 SIM 
քար տե րի հա մար վճա րումն եր կա տար ված չլի նե լու ա ռն չու թյամբ կող մե րի միջև դեռևս 
12.06.2009 թվա կա նի դրու թյամբ վե ճի առ կա յու թյու նը (հիմք՝ Կազ մա կեր պու թյան տնօ րե նի 
12.06.2009 թվա կա նի գրու թյու նը Ըն կե րու թյա նը), սա կայն 2011 թվա կա նին դա տա րան է դի-
մել ոչ թե այդ պար տա վո րու թյան կա տա րումն ա պա հո վե լու, այլ դրա ի րա կան չա փը պար-
զե լու նպա տա կով մի այն, ի սկ բռ նա գանձ ման են թա կա գու մա րի ի րա կան չա փը հայց վո րը 
17.06.1998 թվա կա նի ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 
հի ման վրա կա րող էր պար զել և ներ կա յաց նել գու մա րի բռ նա գանձ ման հայ ցի հի ման վրա 
հա րուց ված գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում՝ 17.06.1998 թվա կա նի ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 49-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հի ման վրա հա մա պա տաս խան ա պա-
ցույց նե րը դա տա կան կար գով պա տաս խա նո ղից պա հան ջե լուց հե տո, հետ ևա բար չկա տար-
ված վճա րային պար տա վո րու թյան առ կա յու թյան մա սին ի րա զեկ ված լի նե լու պայ ման նե րում 
դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ի րա ցու մը չի կա րող կախ վա ծու թյան մեջ դր վել հայ ցագ նի 
ի րա կան ու ստույգ չա փը պարզ ման են թա կա լի նե լու հան գա ման քից: 

2) 15.04.2016 թվա կա նին Դա տա րան ներ կա յաց ված գրա վոր ա ռար կու թյամբ Ըն կե րու-
թյունն ըն դու նել է, որ 2008 թվա կա նի հու նիս, հու լիս և օ գոս տոս ա միս նե րի հա մար միջ նոր-
դավ ճար ներ վճար ված չլի նե լու մա սին տե ղե կա ցել է թիվ 19 հա մա ձայ նագ րի շր ջա նակ նե րում 
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ի րա կա նաց վող ակ ցի այի ըն թաց քում: Հետ ևա բար իր « խախտ ված» ի րա վունք նե րի մա սին 
ի մա ցել է ա ռն վազն 2008 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 10-ից մինչև 2008 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 
31-ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում (թիվ 19 հա մա ձայ նագ րի շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց-
վող ակ ցի այի ժա մա նա կա հատ ված), հետ ևա բար սույն գոր ծի փաս տա կան կազ մի պա րա գա-
յում հայ ցային վա ղե մու թյան ե ռա մյա ժամկ ե տի ըն թաց քը սկս վել է ա ռն վազն 2009 թվա կա նի 
հուն վա րի 1-ից և ա վարտ վել է 2012 թվա կա նի հուն վա րի 1-ի ն՝ սույն գոր ծով հայ ցա դի մու մը 
ներ կա յաց նե լուց ե րեք տա րի ա ռաջ, որ պի սի փաս տը բա վա րար էր հայ ցը մեր ժե լու մա սին 
դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար: 

3) Պայ մա նագ րի թիվ 5 հա վել վա ծի 1.12 կե տով սահ ման վել է, որ յու րա քան չյուր հաշ վե-
տու ժա մա նա կաշր ջա նի ա վար տից հե տո կող մե րը կազ մում և ստո րագ րում են ա կտ, ո րով 
կող մե րի փոխ հաշ վարկ նե րի հի ման վրա ո րոշ վում է պարտ քի գու մա րը։ Սույն գոր ծով կող-
մե րը 15.10.2008 թվա կա նին կազ մել և ստո րագ րել են ա կտ` 2008 թվա կա նի հու լի սից մինչև 
սեպ տեմ բերն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում դի լե րա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 
միջ նոր դավ ճար նե րի հաշ վարկ ման վե րա բե րյալ, ո րով Ըն կե րու թյան կող մից մա տուց ված 
ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նո ղի կող մից վճար ման են թա կա պարտ քի գու մա-
րը կազ մել է 103.909.586 դրամ, և այդ գու մարն ամ բող ջու թյամբ վճար վել է Կազ մա կեր պու-
թյան կող մից։ Ա կն հայտ է, որ Պայ մա նագ րի թիվ 5 հա վել վա ծի 1.12 կե տով սահ ման ված 
կա նո նի պահ պան մամբ պատ շաճ հաշ վարկ կա տա րե լու պա րա գա յում Ըն կե րու թյունն իր 
« խախտ ված» ի րա վունք նե րի մա սին պետք է ի մա ցած լի ներ ա ռն վազն 15.10.2008 թվա կա-
նին, ա ռա վել ևս, որ Պայ մա նագ րի հի ման վրա հենց Ըն կե րու թյունն է կրել բա ժա նորդ նե րի 
հետ պայ մա նագ րեր կն քե լու և դրանք Կազ մա կեր պու թյա նը փո խան ցե լու պար տա վո րու թյու-
նը, ին չը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ վեր ջինս հա մա պա տաս խան հաշ վարկ ներ կա տա րե-
լու հա մար տի րա պե տել է ան հրա ժեշտ և բա վա րար տե ղե կու թյուն նե րի, ին չը բա վա րար էր 
հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու և հայցն ամ բող ջու թյամբ մեր ժե լու հա մար»:

 Վե րը շա րադր ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով սույն գոր-
ծի փաս տե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծում առ կա պայ մա նագ րի և 
լրա ցու ցիչ հա մա ձայ նագ րի դրույթ նե րի ու սումն ա սի րու թյու նից հետ ևում է, որ միջ նոր դավ-
ճար նե րի հաշ վեգր ման և հե տա գա յում նաև վճար ման պար տա դիր պայ ման է ե ղել հաշ վե-
տու ժա մա նա կաշր ջա նում Ըն կե րու թյան կող մից կնք ված բա ժա նոր դային պայ մա նագ րե րը 
Կազ մա կեր պու թյան հա մա կար գում գրանց ված լի նե լը և դրան ցով նախ նա կան հաշ վեկ շիռ-
նե րը հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նում ակ տի վաց ված (վե րա լից քա վոր ված) լի նե լը, որ պի սի 
(ակ տի վաց ված (վե րա լից քա վոր ված)) տվյալ նե րը գտն վել են Կազ մա կեր պու թյան վար չա բի-
լին գային հա մա կար գում, ո րն ան հա սա նե լի է ե ղել Ըն կե րու թյա նը: Ը ստ այդմ էլ` նշ ված Պայ-
մա նագ րով Կազ մա կեր պու թյու նը պար տա վոր վել է Ըն կե րու թյա նը տրա մադ րել հա մա պա-
տաս խան տե ղե կու թյուն նե րը՝ վե րը նշ ված տվյալ նե րը: Այ սինքն՝ մի այն Կազ մա կեր պու թյան 
կող մից տրա մադր ված վար չա բի լին գային տվյալ նե րի հի ման վրա Ըն կե րու թյու նը կա րող էր 
ի մա նալ, թե որ քան SIM քար տեր են ակ տի վաց վել կամ վե րա լից քա վոր վել, որ պի սի պայ ման-
նե րում մի այն կա րող էր հաշ վար կել ի րեն վճար ման են թա կա միջ նոր դավ ճար նե րը, և ը ստ 
այդմ է լ՝ ի մա նալ ի րեն պա կաս չա փով վճար ված միջ նոր դավ ճար նե րի մա սին:

Ն ման պայ ման նե րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ մի այն ան հրա ժեշտ տվյալ-
նե րը Ըն կե րու թյա նը հայտ նի և հա սա նե լի դառ նա լու պա հից վեր ջինս կա րող էր կա տա րել 
հաշ վարկ ներ, այ նու հետև փո խա դարձ հաշ վարկ նե րի ար դյուն քում ի մա նալ Կազ մա կեր պու-
թյան կող մից ի րեն պա կաս վճար ված միջ նոր դավ ճար նե րի մա սին, այն է՝ իր ի րա վուն քի 
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խախտ ման մա սին: 
Այս պի սով, մի այն Ըն կե րու թյան չփա րատ ված կաս կած նե րը, ան հրա ժեշտ տվյալ նե րի 

բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում բա վա րար չէ ին հաս տատ ված հա մա րե լու, որ վեր ջինս գի-
տեր կամ կա րող էր ի մա նալ իր ի րա վունք նե րի խախտ ման մա սին: Ը նդ ո րում, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ վե րը նշ ված տվյալ նե րը Ըն կե րու թյա նը հա սա նե լի 
են դար ձել մի այն 25.02.2013 թվա կա նին կա յաց րած և 21.08.2013 թվա կա նին օ րի նա կան ու-
ժի մեջ մտած թիվ Ե ԱՔԴ/1745/02/11 վճ ռից, ո րով բա վա րար վել է Ըն կե րու թյան հայցն ը նդ-
դեմ Կազ մա կեր պու թյան՝ վար չա բի լին գային տվյալ նե րը տրա մադ րե լուն պար տա վո րեց նե լու 
պա հան ջը: Մաս նա վո րա պես՝ տվյալ վճ ռով պար տա վո րեց վել է Կազ մա կեր պու թյա նը տրա-
մադ րել կող մե րի միջև 02.07.2007 թվա կա նին կնք ված թիվ ARM-C323/07 պայ մա նագ րին կից՝ 
30.04.2008 թվա կա նին կնք ված թիվ 15 լրա ցու ցիչ հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված ակ ցի այի 
շր ջա նակ նե րում 2008 թվա կա նի հու նիս, հու լիս և օ գոս տոս ա միս նե րի հաշ վե տու ժա մա նա-
կաշր ջա նի բա ժա նոր դային պայ մա նագ րե րի (կան խավ ճա րային) հաշ վար կի վար չա բի լին-
գային տվյալ նե րը: Մի ա ժա մա նակ տվյալ վճ ռով հաս տատ վել է, որ Կազ մա կեր պու թյու նը 
միջ նոր դավ ճա րի հաշ վարկ ման հա մար բի լին գային հա մա կար գի տվյալ նե րը Ըն կե րու թյա նը 
տրա մադ րել է թվով 200.868 բա ժա նոր դային պայ մա նագ րե րի հա մար, այ սինքն` թվով 51.595 
բա ժա նոր դային պայ մա նագ րե րի բի լին գային հա մա կար գից տվյալ ներ պա կաս են տրա-
մադր վել: 

 Մի ա ժա մա նակ ան դրա դառ նա լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա-
վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել հետ ևյա լը.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ա ռա ջին եր կու դա տո ղու թյուն նե րի հա մար ե լա կե տային հիմք 
է ծա ռայել այն հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյու նը Կազ մա կեր պու թյան չկա տա րած վճա րային 
պար տա վո րու թյուն նե րի մա սին հս տակ տե ղե կաց ված է ե ղել մի դեպ քում՝ ա ռն վազն 2008 
թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 10-ից մինչև 2008 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 31-ն ըն կած ժա մա նա կա-
հատ վա ծում / հետ ևու թյան հիմ քում ըն կած է կե տան ցի օ րե րը հայ ցա դի մու մում նշե լը/, մյուս 
դեպ քում՝ պա տաս խա նող Կազ մա կեր պու թյան տնօ րե նի 12.06.2009 թվա կա նի գրու թյու նից, 
ո րով հաս տատ վում է կող մե րի միջև այդ ժա մա նակ ար դեն ի սկ վե ճի առ կա յու թյու նը: Մինչ-
դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ կե տան ցի 
օ րե րը հայ ցա դի մու մում նշելն ի նք նին չի կա րող հաս տա տել այն հան գա ման քը, որ չկա տար-
ված պար տա վո րու թյան մա սին Ըն կե րու թյու նը հաս տա տա պես ի մա ցել է դեռևս 2008 թվա-
կա նին, այն պարզ պատ ճա ռով, որ Ըն կե րու թյու նը կե տան ցի օ րե րը հայ ցա դի մու մում կա րող 
էր նշել նաև չկա տար ված պար տա վո րու թյան մա սին հե տա գա յում՝ մինչև հայ ցա դի մում ներ-
կա յաց նելն ի մա նա լով: 

Ինչ վե րա բե րում է Կազ մա կեր պու թյան տնօ րե նի 12.06.2009 թվա կա նի գրու թյամբ հաս-
տատ վող գոր ծի հան գա մանք նե րին, ա պա այդ գրու թյան բո վան դա կու թյամբ ևս մեկ ան գամ 
հաս տատ վել է, որ Ըն կե րու թյու նը չկա տար ված պար տա վո րու թյան կա պակ ցու թյամբ սոսկ 
ու նե ցել է կաս կած ներ և պար տա վո րու թյան առ կա յու թյու նը ցան կա ցել է ճշ տել պա տաս խա-
նո ղից վար չա բի լին գային հա մա կար գից ստաց վող տվյալ նե րը ձեռք բե րե լով, քա նի որ ը ստ 
պայ մա նագ րի թիվ 15 լրա ցու ցիչ հա մա ձայ նագ րի՝ հաշ վար կը պետք է ի րա կա նաց վեր մի այն 
դրանց հի ման վրա, սա կայն Կազ մա կեր պու թյունն ա կն հայ տո րեն խու սա փել է այդ տվյալ նե-
րը տրա մադ րե լուց, պատ ճա ռա բա նե լով, որ « Ձեր կող մից պա հանջ վող տե ղե կատ վու թյան 
ամ բող ջա կան տրա մադ րու մը բա վա կա նին ծա վա լուն և ժա մա նա կա տար աշ խա տանք է են-
թադ րում, ին չի ան հրա ժեշ տու թյու նը դեռևս չենք տես նում» այն դեպ քում, ե րբ Պայ մա նագ րի 
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10.7 կե տով սահ ման ված է հետ ևյա լը. « կող մե րը պետք է մի մյանց ու ղար կեն սույն պայ մա-
նագ րի հետ կապ ված կամ նրա նից բխող բո լոր տե ղե կու թյուն ներն ու հայ տա րա րու թյուն նե-
րը…»: 

Մի ա ժա մա նակ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ 25.02.2013 թվա կա նի թիվ 
Ե ԱՔԴ/1745/02/11 գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով հաս տատ ված հան գա մանք է 
հա մար վել այն, որ պա տաս խա նո ղը թվով 51.595 բա ժա նոր դային պայ մա նագ րի բի լին գային 
հա մա կար գից տվյալ ներ պա կաս է տրա մադ րել հայց վո րին և այդ տվյալ նե րը տրա մադ րել 
է մի այն նշ ված վճ ռի կա տար ման ար դյուն քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ պա-
տաս խա նո ղի չկա տա րած վճա րային պար տա վո րու թյուն նե րի մա սին հայց վո րի՝ դեռևս 2008 
կամ 2009 թվա կան նե րին տե ղե կաց ված լի նե լու վե րա բե րյալ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի հետ-
ևու թյու նը հիմն ա վոր չէ: 

 Ի նչ վե րա բե րում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի հետ ևու թյանն այն մա սին, որ պար տա-
վո րու թյան չա փը ճշ տե լուն ո ւղղ ված հայց ներ կա յաց նե լու փո խա րեն հայց վո րը կա րող էր 
2011 թվա կա նին պար տա վո րու թյան կա տա րումն ա պա հո վող հայց ներ կա յաց նել, ա պա դա 
ևս հիմն ա վոր չէ, քա նի որ 17.06.1998 թվա կա նի ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 87-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 3-րդ և 6-րդ կե տե րին հա մա պա տաս խան՝ ներ կա-
յաց վող հայ ցա դի մու մում պար տա դիր կեր պով պետք է նշ վե ին հայ ցա գի նը (քա նի որ հայ ցը 
են թա կա էր գնա հատ ման), ի նչ պես նաև բռ նա գանձ ման են թա կա գու մա րի հաշ վար կը, ի սկ 
հայ ցա դի մու մի ձևին և բո վան դա կու թյա նը վե րա բե րող այդ պա հանջ նե րը հայց վո րի կող մից 
չպահ պան վե լու դեպ քում հայ ցա դի մու մը նույն օ րենսգր քի 92-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե-
տի հիմ քով են թա կա կլի ներ վե րա դարձ ման: Ը նդ ո րում, նշ ված թե րու թյուն նե րով հայ ցա դի-
մու մը վե րա դարձ վե լու դեպ քում հայց վո րը չէր կա րող շտ կել այդ թե րու թյուն նե րը և հայ ցա-
դի մու մը կր կին ներ կա յաց նել դա տա րան, քա նի դեռ չէր ճշ տել հայ ցա գի նը և բռ նա գանձ ման 
են թա կա գու մա րի հաշ վար կը, ի սկ նման պայ ման նե րում հայց վո րը կհայտն վեր ի րա վա կան 
փա կու ղում: Դա նշա նա կում է, որ հայց վո րը զրկ ված էր դա տա րան պատ շաճ հայ ցա դի մում 
ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից, նրա ներ կա յաց րած հայ ցա դի մու մը չէր կա րող վա րույթ 
ըն դուն վել, ի սկ պար տա վո րու թյան չա փը Վե րաքն նիչ դա տա րա նի մատ նան շած ե ղա նա կով՝ 
ա պա ցույց ներ պա հան ջե լու մի ջո ցով, կա րող էր ճշտ վել մի այն հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն-
դուն վե լուց հե տո: 

Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հայ ցային վա ղե մու թյան կի րառ ման 
հիմք չէր կա րող հան դի սա նալ նաև Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն հետ ևու թյու նը, որ Ըն կե-
րու թյունն իր 15.04.2016 թվա կա նին ներ կա յաց ված ա ռար կու թյու նում ըն դու նել է, որ միջ նոր-
դավ ճա րի չվ ճար ված լի նե լու մա սին ի նքն ի մա ցել է թիվ 19 հա մա ձայ նագ րի շր ջա նակ նե-
րում ի րա կա նաց վող ակ ցի այի ըն թաց քում՝ 2008 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 10-ից մինչև 2008 
թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 31-ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման 
հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված 15.04.2016 թվա կա-
նի «Ա ռար կու թյան վե րա բե րյալ դիր քո րո շում» փաս տաթղ թի ու սումն ա սի րու թյամբ: Մաս նա-
վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ըն կե րու թյունն այդ փաս տաթղ թով ըն դու նել 
է մի այն, որ այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում Կազ մա կեր պու թյան տրա մադ րած սիմ-քար տե րին 
վե րա բե րող տվյալ նե րի ու սումն ա սի րու թյամբ «ն կա տել է» տաս նյակ հա զա րա վոր սիմ-քար-
տեր, ո րոնց վե րա բե րյալ Կազ մա կեր պու թյու նը չի տրա մադ րել վար չա բի լին գային տվյալ ներ՝ 
«զր կե լով հայց վո րին ի րեն հա սա նե լիք միջ նոր դավ ճար նե րի հա մար հա շիվ ներ կա յաց նե լու 
հնա րա վո րու թյու նից»: Ըն կե րու թյան «ըն դու նած» վե րո հի շյալ հան գա ման քը չէր կա րող հիմք 
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հան դի սա նալ նրա պա հան ջի ի րա վունքն ի րաց նե լու հա մար, քա նի որ Ըն կե րու թյան կող մից 
վճա րում պա հան ջե լու հա մար ան հրա ժեշտ էր, որ պես զի Կազ մա կեր պու թյու նը նրան ներ կա-
յաց ներ վար չա բի լին գային տվյալ նե րը, ի նչն էլ կա րող էր Ըն կե րու թյան կող մից իր խախտ-
ված ի րա վուն քի մա սին հաս տա տա պես ի մա նա լու և պա հան ջի իր ի րա վունքն ի րաց նե լու 
հիմք հան դի սա նալ: Այ սինքն՝ նշ ված ա ռար կու թյամբ Ըն կե րու թյունն ը ստ է ու թյան պն դել է, 
որ 2009 թվա կա նին ոչ թե հաս տա տա պես ի մա ցել է իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին, այլ 
բա ցա հայ տե լով, որ պա տաս խա նո ղի կող մից թաքց ված վար չա բի լին գային տվյալ ներ կան, 
պար զել է մի այն նրա նից այդ տվյալ նե րը պա հան ջե լու և պար տա վո րու թյան առ կա յու թյու նը 
և չա փը ճշ տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հիմն է հա մա րում նաև Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն հետ-
ևու թյու նը, որ Պայ մա նագ րի թիվ 5 հա վել վա ծի 1.12 կե տով սահ ման ված կա նո նի պահ պան-
մամբ յու րա քան չյուր հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նի վեր ջում փոխ հաշ վարկ նե րով պարտ քի 
գու մարն ակ տով ո րո շե լու պա րա գա յում Ըն կե րու թյունն ա ռն վազն 15.10.2008 թվա կա նին 
կազմ ված ակ տից պետք է ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին, քա նի որ Պայ-
մա նագ րի թիվ 15 լրա ցու ցիչ հա մա ձայ նագ րի հա մա ձայն՝ բա ժա նոր դային պայ մա նագ րե րի 
հաշ վար կը պետք է ի րա կա նաց վեր Կազ մա կեր պու թյան բի լին գային հա մա կար գից ստաց-
վող տվյալ նե րի հի ման վրա: Տվյալ դեպ քում պա տաս խա նո ղի կող մից հա մա պա տաս խան 
բի լին գային տվյալ նե րը թե րի ներ կա յաց նե լու և հե տա գա յում էլ դրանք լրիվ ներ կա յաց նե լուց 
խու սա փե լու պայ ման նե րում Ըն կե րու թյու նը չէր կա րող ի մա նալ, որ իր ի րա վուն քը խախտ-
ված է: 

Վե րը նշ վա ծը հաշ վի առ նե լով և սույն գոր ծի փաս տե րը հա մադ րե լով՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ 25.02.2013 թվա կա նին կա յաց ված և 21.08.2013 թվա կա նին օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտած թիվ Ե ԱՔԴ/1745/02/11 վճ ռի կա տար ման ար դյուն քում է մի այն Ըն կե րու թյու-
նը հաս տա տա պես տե ղե կա ցել ի նչ պես Կազ մա կեր պու թյան՝ իր հան դեպ ու նե ցած պար տա-
վո րու թյան, այն պես էլ դրա չա փի մա սին, և 28.09.2015 թվա կա նին գու մա րի բռ նա գանձ ման 
հայց ներ կա յաց նե լով դա տա րան՝ հայ ցային վա ղե մու թյան ե ռա մյա ժամկ ե տը բաց չի թո ղել, 
որ պի սի պայ ման նե րում հայ ցային վա ղե մու թյան կի րառ ման հիմ քով հայ ցը մերժ վել չէր կա-
րող: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Դա տա րա նը սույն գոր ծի 
ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան հի ման վրա հան գել է 
ճիշտ եզ րա կա ցու թյան՝ հայ ցը մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե լով, ի նչն ան տես վել է Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի կող մից: Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 337-րդ և 340-րդ հոդ ված նե րի սխալ մեկ նա բա-
նու թյան ար դյուն քում թույլ է տր վել դա տա կան սխալ, ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան 
բուն է ու թյու նը, քա նի որ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի մեկ նար կը սխալ ո րո շե լով՝ կի-
րա ռել է հայ ցային վա ղե մու թյուն և մեր ժել է հայ ցա պա հան ջը՝ սահ մա նա փա կե լով հայց վո րի՝ 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր հան-
դի սա ցող դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը` նկա տի ու նե նա լով, որ նշ ված ի րա վուն քը 
են թադ րում է ոչ մի այն դա տա րան հայց հա րու ցե լու, այլև ար դեն ի սկ հա րուց ված հայ ցով 
գոր ծի ը ստ է ու թյան քն նու թյան և լուծ ման ի րա վուն քը, ի նչն իր հեր թին հան գեց րել է նաև Ըն-
կե րու թյան սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի խախտ մա նը:

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում 
բեր ված փաս տարկ նե րը:
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Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա-
վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ու-
ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի րա-
ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե-
տով սահ ման ված՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լու՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն ա վոր մամբ. 

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան-
չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամկ ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամկ ե տում քն նե լը հան դի սա նում 
է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի 
տարր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն-
քի խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվյալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու-
նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու 
հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։ 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճ ռին օ րի նա կան ո ւժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք 
է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։ 

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 քն նու թյան հետ կապ-
ված այլ ծախ սե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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, ո րի դեմ կա յաց վել է եզ րա փա կիչ դա տա կան ա կտ, 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, ի նչ 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 ան հրա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի 
ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` վե րաքն նիչ կամ Վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քն նու 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 ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ] գլ խի 
կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

 « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 7-րդ կե տի «ա» են թա կե տի 
հա մա ձայն` դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան 
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տուր քը գանձ վում է` դրա մա կան պա հան ջի գոր ծե րով հայ ցագ նի ե րեք տո կո սի չա փով, բայց 
ոչ պա կաս բա զային տուր քի տաս նա պա տի կից և ոչ ա վե լի բա զային տուր քի հա զա րա պա-
տի կից:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն 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` ե թե  պե տա կան  տուր քը 
վճար վել է ա վե լի, քան պա հանջ վում է գոր ծող օ րենսդ րու թյամբ:

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, ի սկ 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տը՝ բե կան ման, ի նչ պես նաև հաշ վի առ-
նե լով, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար Ըն կե րու թյան կող մից վճար վել է 1.100.000 ՀՀ դրա մի 
չա փով պե տա կան տուր քի գու մար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով նաև « Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 7-րդ կե տի «ա» են թա կե տի սահ մա նա փա կու մը, 
գտ նում է, որ Կազ մա կեր պու թյու նից հօ գուտ Ըն կե րու թյան են թա կա է գանձ ման 1.000.000 ՀՀ 
դրամ՝ որ պես պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար: 

Մի ա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, որ Ըն կե րու թյու նը վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճա րել 
է օ րեն քով սահ ման վա ծից ա վել պե տա կան տուր քի գու մար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում 
է, որ սույն գոր ծով վճար ված ա վել վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը հա մա պա տաս խան 
դի մու մի առ կա յու թյան դեպ քում « Պե տա կան տուր քի մա սին« ՀՀ օ րեն 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 րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
րա նի 13.07.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և «Ա լյանս Պլյուս» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ-
վու թյամբ ըն կե րու թյան հայ ցը մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե լու, այն է՝ « Վե ոն Ար մե նի ա» փակ 
բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյու նից հօ գուտ «Ա լյանս Պլյուս» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ-
վու թյամբ ըն կե րու թյան 97.821.800 ՀՀ դրամ (ա ռանց ԱԱՀ)՝ որ պես թիվ ARM-C323/7 պայ-
մա նագ րի շր ջա նակ նե րում չվ ճար ված միջ նոր դավ ճա րի գու մար բռ նա գան ձե լու, ի նչ պես նաև 
այդ գու մա րի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
կար գով տո կոս նե րը հաշ վար կե լու և բռ նա գան ձե լու, հա մա պա տաս խա նա բար պե տա կան 
տուր քի և մյուս դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման մա սե րով օ րի նա կան ո ւժ տալ Եր ևան քա ղա-
քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 09.04.2018 թվա կա նի վճ ռին:

2. «Ար մեն Տել» ՓԲԸ (ներ կա յումս « ՎԵ ՈՆ Ար մե նի ա» ՓԲԸ)-ից հօ գուտ «Ա լյանս պլյուս» 
ՍՊԸ-ի բռ նա գան ձել 1.000.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վեր ջի նիս կող մից վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար 
նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՄԴ/1252/02/16
 դա տա րա նի ո րո շում 2019թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ  Ե ՄԴ/1252/02/16
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Հու նա նյան
Դա տա վոր ներ` Կ. Հա կո բյան
 Ա. Մկրտ չյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ`Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
զե կու ցող Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի մար տի 29-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Նա րի նե Ա սատ րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն-

նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 16.11.2017 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Կա րի նե, 
Ա նդ րա նիկ, Վա լե րի և Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րի ը նդ դեմ Նա րի նե Ա սատ րյա նի, եր րորդ ան-
ձինք ՀՀ նո տա րա կան պա լա տի, Ար տակ Մար տի րո սյա նի` 12.03.2011 թվա կա նին կնք ված փո-
խա ռու թյան պայ մա նա գի րը 3.300 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 1.200.000 ՀՀ դրամ գու մա րի 
չա փով կնք ված, ի սկ 4.300.000 ՀՀ դրամ գու մա րի մա սով չկնք ված հա մա րե լու պա հանջ նե րի 
մա սին, 

ՊԱՐ ԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
 Դի մե լով դա տա րան` Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Վա լե րի և Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րը պա հան-

ջել են 12.03.2011 թվա կա նին կնք ված փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը կնք ված հա մա րել 3.300 
Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 1.200.000 ՀՀ դրա մի չա փով, ի սկ 4.300.000 ՀՀ դրա մի մա սով հա-
մա րել չկնք ված։ 

Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
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թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Մկրտ չյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 13.07.2017 թվա կա նի 
վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է՝ 12.03.2011 թվա կա նին Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ և Է դո ւարդ 
Ե րե մյան նե րի և Նա րի նե Ա սատ րյա նի միջև կնք ված բնա կա րա նի գրա վի (հի փո թե քի) և փո-
խա ռու թյան խա ռը պայ մա նա գի րը կնք ված է հա մար վել 3.300 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 
1.200.000 ՀՀ դրամ գու մա րի չա փով, ի սկ 4.300.000 ՀՀ դրամ գու մա րի մա սով հա մար վել է 
չկնք ված:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
16.11.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ Նա րի նե Ա սատ րյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա-
տա րա նի 13.07.2017 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Նա րի նե Ա սատ րյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Կա րի նե Ե րե մյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Սե-

դա Սա ֆա րյա նը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 331րդ, 332րդ 

հոդ ված նե րը, 337րդ հոդ վա ծի 1ին կե տը, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52րդ հոդ վա ծի 2րդ և 3րդ կե տե րը, 53
րդ հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի ի րա կա նաց րել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի բազ մա կող-

մա նի և օբյեկ տիվ քն նու թյուն, հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ թիվ Ե ՄԴ/0722/02/11 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 15.11.2011 թվա կա նին կա յաց ված վճ ռով ար դեն ի սկ հաս տատ վել են 
այն պի սի հան գա մանք ներ, ո րոնք նա խա դա տե լի են սույն գոր ծի հա մար և դրանց հա կա ռակ 
փաս տեր չէ ին կա րող ա պա ցուց վել:

 Մի ա ժա մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ թիվ 
Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան գոր ծով կա յաց ված դա տավճ ռով հաս տատ ված փաս տե րը նա-
խա դա տե լի չէ ին կա րող լի նել սույն գոր ծի հա մար, քա նի որ նախ կի նում քնն ված թիվ 
Ե ՄԴ/0722/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա րա նի վճ ռով ար-
դեն ի սկ հաս տատ վել է այն հան գա ման քը, որ Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Վա լե րի և Է դո ւարդ Ե րե-
մյան նե րը ստա ցել են փո խա ռու թյան գու մա րը:

 Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է կի րա ռել հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ետ-
նե րը կար գա վո րող ի րա վա նոր մե րը և այդ ժամկ ե տի հաշ վար կը սկ սե լով թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 
քրե ա կան գոր ծով կա յաց ված դա տավճ ռի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա նից՝ հաշ վի չի 
ա ռել այն հան գա ման քը, որ հայց վոր ներն ի րենց ի րա վունք նե րի են թադ րյալ խախտ ման մա-
սին ի մա ցել են ա վե լի վաղ:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա՝ բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 16.11.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել՝ Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Վա լե րի և Է դո-
ւարդ Ե րե մյան նե րի հայ ցը մեր ժել:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ ա վո րում ե րը.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա տա րել է գոր ծի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ քն նու-



44 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

թյուն, ճիշտ է ո րո շել գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը և սույն ի րա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի օ րենսդ րու թյու նը: Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
հետ ևու թյուն նե րը հիմն ա վոր են և պատ ճա ռա բան ված, ո ւս տի վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է 
մերժ ման:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը`
1) Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րի և Նա րի նե Ա սատ րյա նի միջև 

12.03.2011 թվա կա նին կնք վել է բնա կա րա նի գրա վի (հի փո թե քի) և փո խա ռու թյան պայ մա նա-
գիր, ո րով Նա րի նե Ա սատ րյա նը Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ և Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րին 
փո խա ռու թյամբ տվել է 5.475.000 ՀՀ դրամ, ո րը վեր ջին ներս պար տա վոր վել են վե րա դարձ-
նել եր կու ա մս վա ըն թաց քում, և ի ա պա հո վումն նշ ված պար տա վո րու թյան կա տար ման՝ գրա-
վադ րել են սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րենց պատ կա նող՝ Եր ևա նի Մոլ դո վա կան փո ղոց, 
50/1 շենք, թիվ 41 հաս ցե ում գտն վող 66,7քմ ը նդ հա նուր մա կե րե սով ան շարժ գույ քը: Նշ ված 
պայ մա նագ րի 1.2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ « փո խա ռուն փո խա տո ւից վերց րեց սույն պար տա վո-
րու թյան է ու թյու նը կազ մող 5.475.000 ՀՀ դրամ գու մա րը (…)» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 20-21).

2) թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան գոր ծով 31.03.2014 թվա կա նին կա յաց ված և 08.08.2014 
թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռի հա մա ձայն՝ Ար տակ Մար տի րո սյա նին մե-
ղադ րանք է ա ռա ջադր վել այն բա նի հա մար, որ նա 12.03.2011 թվա կա նին Շեն գա վի թի նո-
տա րա կան գրա սե նյա կում միջ նոր դել է Վա լե րի, Ա նդ րա նիկ, Կա րի նե և Է դո ւարդ Ե րե մյան-
նե րին գրա վի (հի պո թե քի) փո խա ռու թյան պայ մա նա գիր կն քել Նա րի նե Ա սատ րյա նի հետ, 
ո րով գրա վադր վել է Ե րե մյան նե րին պատ կա նող Եր ևան քա ղա քի Մոլ դո վա կան փո ղո ցի 50/1 
շեն քի 41-րդ բնա կա րա նը, ո րից հե տո պայ մա նագ րով նա խա տես ված և Նա րի նե Ա սատ րյա-
նի կող մից տր ված 11.000 Ա ՄՆ դո լա րից 3.300 Ա ՄՆ դո լա րը տվել է Ա. Ե րե մյա նին, ի սկ մնա-
ցած 7.700 Ա ՄՆ դո լա րը խա բե ու թյամբ և Ա. Ե րե մյա նի վս տա հու թյու նը չա րա շա հե լու ե ղա-
նա կով հափշ տա կել է նրա նից` վեր ջի նիս պատ ճա ռել 2.871.484 ՀՀ դրա մի գույ քային վնաս։ 
Նշ ված դա տավճ ռով հաս տատ վել է Ար տակ Մար տի րո սյա նի կող մից 12.03.2011 թվա կա նին 
խա բե ու թյամբ և վս տա հու թյու նը չա րա շա հե լու ե ղա նա կով Կա րի նե Ե րե մյա նին խո շոր չա փե-
րի գույ քային վնաս պատ ճա ռե լու փաս տը, ո րի հա մար Ար տակ Մար տի րո սյա նը մե ղա վոր է 
ճա նաչ վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տով (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 32-34).

3) սույն գոր ծով հայ ցա դի մու մը Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր-
ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան է ներ կա յաց վել 28.04.2016 թվա կա նին (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 3-6).

4) Նա րի նե Ա սատ րյա նը 01.08.2016 թվա կա նին Դա տա րան է ներ կա յաց րել հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամկ ե տը բաց թող նե լու հիմ քով հայ ցը մեր ժե լու մա սին միջ նոր դու թյուն՝ պատ-
ճա ռա բա նե լով, որ հայց վոր նե րի ի րա վունք նե րի են թադ րյալ խախտ ման մա սին վեր ջին ներս 
ի մա ցել են ա ռն վազն 12.03.2011 թվա կա նին պայ մա նա գի րը կն քե լիս, բա ցի այդ, ար դեն ի սկ 
թիվ Ե ՄԴ/0722/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում վեր ջին ներս ձեռ նա մուխ են 
ե ղել ի րենց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 65-67):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը. 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 

պայ մա նա վոր ված է սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հին 
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գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 234-րդ հոդ վա ծի1-ին մա սի 1-ին 
կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա-
բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի 
մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ փո խա ռու թյան պայ մա նա գիրն ան փո ղու թյան 
հիմ քով վի ճար կե լու հայ ցա պա հանջ նե րի նկատ մամբ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի 
սկիզ բը ո րո շե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նա նմա-
նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա-
մար, ի նչ պես նաև սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է սույն վճ-
ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի 
առ կա յու թյամբ, այն է` Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 331-
րդ, 332-րդ հոդ ված նե րի, 337-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր-
ևույթ դա տա կան սխալ, ո րն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կա յու թյու նը հիմն ա վոր վում է 
ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով.

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա
մա րում ան դրա դառ նալ հետ ևյալ հար ցադր մա նը. ո ՞ր պա հից պետք է սկս վի փո խա ռու թյան 
պայ մա նա գի րը գու մա րը չս տա նա լու կամ ա վե լի պա կաս չա փով ստա նա լու հիմ քով վի ճար
կե լու հա մար հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ ե տի ըն թաց քի սկիզբն այն պա րա գա յում, ե րբ 
փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով կող մե րը հաս տա տել են գու մա րը տա լու և ստա նա լու փաս
տը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 331-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հայ ցային վա ղե մու թյուն 
է հա մար վում ի րա վուն քը խախտ ված ան ձի հայ ցով ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ժա մա նա-
կա հատ վա ծը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 332-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հայ ցային վա ղե մու թյան 
ը նդ հա նուր ժամկ ե տը ե րեք տա րի է:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 335-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը 
հայ ցային վա ղե մու թյու նը կի րա ռում է վի ճող կող մի դի մու մի հի ման վրա: Հայ ցային վա ղե մու-
թյան ժամկ ե տի լրա նա լը, ո րի 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 ցի ա կան օ րենսգր քի 337-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` հայ ցային վա-
ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թացքն uկu վում է այն oր վա նից, ե րբ ան ձն ի մա ցել է կամ պետք է 
ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խախտ ման մաuին: Այդ կա նո նից բա ցա ռու թյուն նե րը uահ-
ման վում են նույն o րենuգր քով և այլ o րենք նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 326-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ օ րեն քով, այլ 
ի րա վա կան ակ տե րով, գոր ծար քով սահ ման ված կամ դա տա րա նի նշա նա կած ժամկ ե տը 
ո րոշ վում է օ րա ցու ցային տա րով, ամ սով, ամ սաթ վով կամ տա րի նե րով, ա միս նե րով, շա բաթ-
նե րով, օ րե րով կամ ժա մե րով հաշ վարկ վող ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի ա վար տով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 327-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ժա մա նա կա հատ վա ծով 
ո րոշ վող ժամկ ետն սկս վում է այն օ րա ցու ցային տար վա, ա մս վա և ամ սաթ վի կամ այն ի րա-
դար ձու թյան վրա հաս նե լու հա ջորդ օր վա նից, ո րով ո րոշ ված է ժամ ե տի սկիզ բը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ նշել է, որ հայ ցային վա-
ղե մու թյան ժամկ ետն այն ժա մա նա կա հատ վածն է, ո րն ան ձին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
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դի մե լու դա տա րան իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հայ ցով: Օ րենս դի րը, ամ րագ րե լով 
հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տը, սահ մա նել է նաև այդ ժամկ ե տի հաշ վարկ ման կար գը: 
Այն է` հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թացքն սկս վում է այն օր վա նից, ե րբ ան ձն ի մա-
ցել է կամ պետք է ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին (տե՛ս, Սեր գեյ Սարգ սյանն 
ը նդ դեմ Ա րա Սարգ սյա նի և մյուս նե րի թիվ Ե ԿԴ/0881/02/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ
ռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2014 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 877-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` փո խա ռու թյան 
պայ մա նագ րով մեկ կող մը (փո խա տուն) մյուս կող մի (փո խա ռո ւի) սե փա կա նու թյանն է հանձ-
նում դրամ կամ տե սա կային հատ կա նի շով ո րոշ վող այլ գույք, ի սկ փո խա ռուն պար տա վոր-
վում է փո խա տո ւին վե րա դարձ նել միև նույն գու մա րի դրամ (փո խա ռու թյան գու մա րը) կամ 
փո խա տո ւից ստաց ված գույ քին հա վա սար քա նա կի և նույն տե սա կի ու ո րա կի գույք: Փո խա-
ռու թյան պայ մա նա գի րը կնք ված է հա մար վում դրամ կամ այլ գույք հանձ նե լու պա հից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 878-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` փո խա ռու թյան 
պայ մա նա գի րը կնք վում է գրա վոր: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` ի հա վաս տումն 
փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի և դրա պայ ման նե րի` կա րող է ներ կա յաց վել փո խա ռո ւի տված 
ստա ցա կա նը կամ փո խա տո ւի կող մից փո խա ռու ին ո րո շա կի դրա մա կան գու մար կամ 
ո րո շա կի քա նա կի գույք տա լը հա վաս տող այլ փաս տա թուղթ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 880-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` փո խա ռուն 
պար տա վոր է, փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով նա խա տես ված ժամկ ե տում և կար գով, փո խա-
տո ւին վե րա դարձ նել ստաց ված փո խա ռու թյան գու մա րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 882-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ փո խա ռուն 
ի րա վունք ու նի վի ճար կել փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը, ե թե ա պա ցու ցում է, որ ին քը փո-
խա տո ւից ի րա կա նում դրամ կամ այլ գույք չի ստա ցել կամ ստա ցել է պայ մա նագ րում նշ վա-
ծից ա վե լի պա կաս քա նա կով:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ան դրա դար ձել է վե րը նշ-
ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյա նը՝ դիր քո րո շում հայտ նե լով այն մա սին, որ փո խա ռու թյան 
պայ մա նա գի րը գրա վոր ձևով կնք վող գոր ծարք է, ո րի ու ժով փո խա տուն փո խա ռո ւին է 
հանձ նում դրամ կամ տե սա կային հատ կա նի շով ո րոշ վող այլ գույք, ի սկ փո խա ռուն պար տա-
վոր վում է փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով նա խա տես ված ժամկ ե տում և կար գով փո խա տո-
ւին վե րա դարձ նել փո խա ռու թյան գու մա րը կամ փո խա տո ւից ստաց ված գույ քին հա վա սար 
քա նա կի և նույն տե սա կի ու ո րա կի գույք: Փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը կնք ված է հա-
մար վում դրա նով նա խա տես ված դրա մը կամ այլ գույ քը հանձ նե լու պա հից (տե՛ս, Վա հե 
Սա հա կյանն ը նդ դեմ Լե ո նիդ Ներ սի սյա նի թիվ Ե ՔԴ/0916/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 29.07.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մամբ վե րա հաս տա տե լով վե րոգ րյալ դիր քո րո շու մը՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը հա վե լել է, որ օ րենս դի րը, փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի հա մար պար տա դիր հա մա րե-
լով գրա վոր ձևը, ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյան շր ջա նա կը սահ մա նա փա կել է մի այն 
գրա վոր ա պա ցույց նե րով (…): Օ րենս դի րը, պար տա դիր հա մա րե լով փաս տաթղ թի ներ կա-
յա ցու մը, չի սահ մա նել գրա վոր ա պա ցույց նե րի սպա ռիչ ցանկ` հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով 
ներ կա յաց նե լու ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 54-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող ցան կա ցած 
գրա վոր ա պա ցույց, ո րը կհաս տա տի փո խա ռո ւին ո րո շա կի դրա մա կան գու մար կամ ո րո շա-
կի քա նա կի գույք տա լը (տե´ս, Հրանտ Ա վե տի սյանն ը նդ դեմ «Տ րան սու նի վեր սալ» ՓԲԸի 
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թիվ Ե ԿԴ/4542/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա
նի ո րո շու մը):

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ փո խա ռու թյան 
պայ մա նա գի րը կա րող է կնք ված հա մար վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ առ կա են պայ մա-
նագ րով սահ ման ված դրա մը կամ գույ քը հանձ նե լու վե րա բե րյալ գրա վոր ա պա ցույց ներ: 
Այ սինքն՝ օ րենս դի րը փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի կնք վա ծու թյունն ան մի ջա կա նո րեն կախ-
վա ծու թյան մեջ է դրել փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով սահ ման ված դրա մը կամ գույ քը հանձ-
նե լու փաս տից, ին չը են թադ րում է, որ նշ ված դրա մը կամ գույ քը ստաց ված չլի նե լու հան-
գա ման քը ող ջամ տո րեն պետք է հայտ նի լի նի փո խա ռո ւին ան մի ջա պես այն պա հին, ե րբ 
վեր ջինս հա վաս տում է դրա մը կամ գույ քը ստա նա լու փաս տը: Այս պես, բո լոր այն դեպ քե-
րում, ե րբ փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով սահ ման ված դրա մը կամ գույ քը ստա նա լու մա սին 
փո խա ռու թյան պայ մա նագ րում կա տար վում է հա տուկ նշում, ա պա պայ մա նա գի րը ստո րագ-
րե լու փաս տով փո խա ռուն հաս տա տում է դրա մը կամ գույ քը ստա նա լու հան գա ման քը: Ո ւս-
տի, ե թե դրա մը կամ գույ քը ստա նա լու մա սին հա տուկ նշում պա րու նա կող փո խա ռու թյան 
պայ մա նա գի րը ստո րագ րե լու պա հին փո խա ռուն չի ստա նում դրա նում նշ ված գու մա րը կամ 
գույ քը, ա պա այդ պա հից սկ սած վեր ջի նիս հայտ նի է դառ նում իր ի րա վունք նե րի խախտ ման 
մա սին, հետ ևա բար իր խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման նպա տա կով դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան փո խա ռուն պետք է դի մի օ րեն քով սահ ման ված հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամկ ե տի ըն թաց քում: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ փո խա ռու թյան պայ մա նա գիրն ան-
փո ղու թյան հիմ քով վի ճար կե լու հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տը պետք է հաշ վար կել փո-
խա ռու թյամբ սահ ման ված դրա մը կամ գույ քը փո խա ռո ւին հանձ նե լու փաս տը որ ևէ ե ղա նա-
կով ամ րագ րե լու պա հին հա ջոր դող օր վա նից: 

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Է դո ւարդ Ե րե մյան նե-
րի և Նա րի նե Ա սատ րյա նի միջև 12.03.2011 թվա կա նին կնք վել է բնա կա րա նի գրա վի (հի փո թե-
քի) և փո խա ռու թյան պայ մա նա գիր, ո րով Նա րի նե Ա սատ րյա նը Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա-
նիկ և Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րին փո խա ռու թյամբ տվել է 5.475.000 ՀՀ դրամ, ո րը վեր ջին ներս 
պար տա վոր վել են վե րա դարձ նել եր կու ա մս վա ըն թաց քում, և ի ա պա հո վումն նշ ված պար-
տա վո րու թյան կա տար ման՝ գրա վադ րել են սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րենց պատ կա-
նող՝ Եր ևա նի Մոլ դո վա կան փո ղոց, 50/1 շենք, թիվ 41 հաս ցե ում գտն վող 66,7քմ ը նդ հա նուր 
մա կե րե սով ան շարժ գույ քը: Նշ ված պայ մա նագ րի 1.2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ « փո խա ռուն փո-
խա տո ւից վերց րեց սույն պար տա վո րու թյան է ու թյու նը կազ մող 5.475.000 ՀՀ դրամ գու մա րը 
(…)»:

 Նա րի նե Ա սատ րյա նը 01.08.2016 թվա կա նին Դա տա րան է ներ կա յաց րել հայ ցային վա-
ղե մու թյան ժամկ ե տը բաց թող նե լու հիմ քով հայ ցը մեր ժե լու մա սին միջ նոր դու թյուն՝ պատ-
ճա ռա բա նե լով, որ հայց վոր նե րի ի րա վունք նե րի են թադ րյալ խախտ ման մա սին վեր ջին ներս 
ի մա ցել են ա ռն վազն 12.03.2011 թվա կա նին պայ մա նա գի րը կն քե լիս, բա ցի այդ, ար դեն ի սկ 
թիվ Ե ՄԴ/0722/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում վեր ջին ներս ձեռ նա մուխ են 
ե ղել ի րենց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը:

 Դի մե լով դա տա րան՝ Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ և Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րը պա հան-
ջել են 12.03.2011 թվա կա նին կնք ված փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը կնք ված հա մա րել 3.300 
Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 1.200.000 ՀՀ դրա մի չա փով, ի սկ 4.300.000 ՀՀ դրա մի մա սով հա-
մա րել չկնք ված:
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Դա տա րա նը, հայ ցը բա վա րա րե լով, նշել է, որ թիվ Ե ՄԴ/0722/02/11 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով 15.11.2011 թվա կա նին կա յաց ված և 16.05.2012 թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
վճ ռով հաս տատ ված հան գա մանք նե րը, այն է՝ «(...) ան շարժ գույ քի գրա վի դի մաց կող մե-
րի միջև կնք վել է փո խա ռու թյան պայ մա նա գիր, և որ պես փո խա ռու թյամբ վերց ված գու-
մա րի վե րա դարձ նե լի ու թյան ե րաշ խիք Եր ևա նի Մոլ դո վա կան փո ղո ցի 50/1 շեն քի թիվ 41 
բնա կա րա նը հա մա սե փա կա նա տե րե րի կող մից գրավ է դր վել, ին չի հի ման վրա էլ Նա րի նե 
Ա սատ րյա նը հայց վոր նե րին հանձ նել է 5.475.000 դրամ` Պայ մա նագ րի 1.2 կե տի հա մա ձայն` 
« Փո խա ռուն փո խա տո ւից վերց րեց սույն պար տա վո րու թյան է ու թյու նը կազ մող 5.475.000 ՀՀ 
դրամ գու մա րը»», «(...) ի նչ վե րա բեր վում է հայց վոր նե րի այն պնդ մա նը, որ ստա ցել են մի-
մի այն 3.300 Ա ՄՆ դո լար, ի սկ մնա ցած 10.000 Ա ՄՆ դո լա րը Նա րի նե Ա սատ րյա նը խոս տա-
ցել է ի րենց հանձ նել ո րոշ ժա մա նակ ան ց, դա տա րա նը գտավ, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տի հա մա ձայն` գոր ծին մաu նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պետք է ա պա ցու ցի իր վկա յա-
կո չած փաu տե րը, մինչ դեռ տվյալ դեպ քում հայց վոր նե րը դա տա րա նին չեն ներ կա յաց րել որ-
ևէ ա պա ցույց վե րը նշ վա ծի կա պակ ցու թյամբ», ի նչ պես նաև թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան 
գոր ծով 31.03.2014 թվա կա նին կա յաց ված և 08.08.2014 թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
դա տավճ ռով հաս տատ ված հան գա մանք նե րը նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն ու նեն սույն 
գոր ծի հա մար: Նման պայ ման նե րում Դա տա րա նը գտել է, որ հիմն ա վոր վում է այն փաս-
տը, որ Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րը Նա րի նե Ա սատ րյա նից ստա-
ցել են 1.200.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես փո խա ռու թյան գու մար, ի սկ պայ մա նագ րով նա խա տես-
ված մնա ցած՝ 4.300.000 ՀՀ դրա մը, չեն ստա ցել, ո ւս տի այդ մա սով պայ մա նա գի րը պետք 
է հա մար վի չկնք ված: Բա ցի այդ, Դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամ ետն ան ցնե լու հիմ քով հայ ցը մեր ժե լու մա սին Նա րի նե Ա սատ րյա նի կող մից ներ կա
յաց ված միջ նոր դու թյա նը, գտել է, որ այն են թա կա է մերժ ման, քա նի որ Վա լե րի, Կա րի
նե, Ա նդ րա նիկ և Է դու արդ Ե րե մյան ներն ի րենց ի րա վունք նե րի խախտ ման մա սին ի մա ցել 
են թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան գոր ծով 31.03.2014 թվա կա նին կա յաց ված դա տավճ ռից, 
ո րի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա նից՝ 08.08.2014 թվա կա նից պետք է հաշ վար կել 
հայ ցային վա ղե մու թյան ե ռա մյա ժամ ե տը, որ պի սի պայ ման նե րում հայց վոր նե րը բաց չեն 
թո ղել հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ ե տը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Նա րի նե Ա սատ րյա նի կող մից ներ կա յաց ված վե-
րաքն նիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի վճի ռը թող նե լով օ րի նա կան ու ժի մեջ, ը ստ է ու թյան, հիմն ա-
վոր է հա մա րել Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը:

 Մինչ դեռ վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե 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 րի հիմն ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Սույն գոր ծի փաս տե րից հետ ևում է, որ Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ և Է դո ւարդ Ե րե-
մյան ներն 12.03.2011 թվա կա նին կնք ված բնա կա րա նի գրա վի (հի փո թե քի) և փո խա ռու թյան 
պայ մա նագ րի 1.2-րդ կե տով հա վաս տել են փո խա ռու թյան գու մա րը ստա նա լու փաս տը՝ ար-
ձա նագ րե լով, որ փո խա ռուն փո խա տո ւից վերց րեց 5.475.000 ՀՀ դրա մը, ո րը պար տա վոր-
վում է վե րա դարձ նել:

 Դա տա րա նը հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ետն ան ցնե լու հիմ քով հայ ցը մեր ժե լու մա-
սին Նա րի նե Ա սատ րյա նի կող մից ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյու նը մեր ժել է՝ գտ նե լով, որ 
Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ և Է դո ւարդ Ե րե մյան ներն ի րենց ի րա վունք նե րի խախտ ման 
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մա սին ի մա ցել են թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան գոր ծով 31.03.2014 թվա կա նին կա յաց ված 
դա տավճ ռից, ո րի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա նից՝ 08.08.2014 թվա կա նից պետք է 
հաշ վար կել հայ ցային վա ղե մու թյան ե ռա մյա ժամկ ե տը, որ պի սի պայ ման նե րում հայց վոր նե-
րը բաց չեն թո ղել հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տը, ին չը հիմն ա վոր է հա մա րել նաև Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյա նը, հարկ է հա-
մա րում նշել, որ Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ և Է դո ւարդ Ե րե մյան ներն 12.03.2011 թվա կա նին 
կնք ված բնա կա րա նի գրա վի (հի փո թե քի) և փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով հա վաս տել են 
գու մա րը ստա նա լու փաս տը՝ ար ձա նագ րե լով, որ փո խա ռուն փո խա տո ւից վերց րեց 5.475.000 
ՀՀ դրա մը, ո րը պար տա վոր վում է վե րա դարձ նել: Այ սինքն՝ նշ ված փաս տի ար ձա նագր ման 
պա հին, ե թե ի րա կա նում փո խա ռուն ստա ցել է պայ մա նագ րով նշ ված փո խա ռու թյան գու-
մա րից ա վե լի պա կաս գու մար, ա պա փո խա ռուն իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին ի մա ցել է 
հենց այդ ժա մա նակ: Ա վե լին, թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան գոր ծով 31.03.2014 թվա կա նին 
կա յաց ված և 08.08.2014 թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով հաս տատ վել է 
Ար տակ Մար տի րո սյա նի կող մից 12.03.2011 թվա կա նին խա բե ու թյամբ և վս տա հու թյու նը չա-
րա շա հե լու ե ղա նա կով Կա րի նե Ե րե մյա նին խո շոր չա փե րի գույ քային վնաս պատ ճա ռե լու 
փաս տը, ին չի հետ ևան քով էլ վեր ջինս այդ քրե ա կան գոր ծով ճա նաչ վել է տու ժող: Այ սինքն՝ 
նշ ված դա տավ ճի ռը վե րա բե րել է Ար տակ Մար տի րո սյա նի կող մից Կա րի նե Ե րե մյա նի գույ քը 
հափշ տա կե լուն, այլ ոչ Նա րի նե Ա սատ րյա նի կող մից հանձն վող գույ քին, հետ ևա բար Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ար տակ Մար տի րո սյա նի կող մից Կա րի նե Ե րե մյա նի գույ քը 
հափշ տա կե լու փաս տը հաս տատ ված լի նելն ի նք նին վկա յում է այն մա սին, որ հան ցա գոր-
ծու թյամբ վնա սը պատ ճառ վել է հենց Կա րի նե Ե րե մյա նին, ի սկ դա տավճ ռով հաս տատ ված 
հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի չա փի, ի նչ պես նաև այդ վնա սի հա տուց ման պա-
հան ջի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան մա սով դա տավ ճի ռը սույն գոր ծով նա խա դա տե լի 
չէ: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 12.03.2011 թվա կա նին կնք ված 
բնա կա րա նի գրա վի (հի փո թե քի) և փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը դրա նում նշ ված գու մա րը 
հայց վոր նե րի կող մից ստա նա լու փաս տը հաս տա տող ո ւղ ղա կի ա պա ցույց է հան դի սա նում, 
ո րի 1.2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ « փո խա ռուն փո խա տո ւից վերց րեց սույն պար տա վո րու թյան է ու-
թյու նը կազ մող 5.475.000 ՀՀ դրամ գու մա րը (...)», ի սկ թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան գոր-
ծով 31.03.2014 թվա կա նին կա յաց ված և 08.08.2014 թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
դա տավ ճի ռը պայ մա նագ րում նշ ված գու մա րը հայց վոր նե րի կող մից ստա նա լու փաս տը 
հաս տա տող ա նուղ ղա կի ա պա ցույց է, քա նի որ դրա նից ա կն հայտ է դառ նում, որ Ար տակ 
Մար տի րո սյա նը խո շոր չա փե րի գույ քային վնաս է պատ ճա ռել Կա րի նե Ա սատ րյա նին՝ հափշ-
տա կե լով Նա րի նե Ա սատ րյա նի կող մից 12.03.2011 թվա կա նի պայ մա նագ րով տր ված գու մա րի 
մի մա սը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ե թե 12.03.2011 
թվա կա նի պայ մա նա գի րը ստո րագ րե լու պա հին հայց վոր ներն իս կա պես չեն ստա ցել դրա-
նում նշ ված գու մարն ամ բող ջու թյամբ, ա պա այդ պա հից սկ սած նրանց հայտ նի է դար ձել 
գու մա րի մի մա սը ստա ցած չլի նե լու մա սին:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, որ հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամկ ե տի ըն թացքն սկս վում է այն օր վա նից, ե րբ ան ձն ի մա ցել է կամ պետք է ի մա ցած լի-
ներ իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին, ո րը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել այս կամ այն 
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ի րա դար ձու թյան վրա հաս նե լու հետ: Տվյալ պա րա գա յում պայ մա նագ րի կող մե րի կող մից 
գու մա րը ստա նա լու փաս տի ամ րագ րու մը գրա վոր ե ղա նա կով կա րող է դի տարկ վել գու մա րը 
հանձ նե լու ի րա դար ձու թյուն, ո րով էլ օ րենս դի րը պայ մա նա վո րել է փո խա ռու թյան պայ մա-
նագ րի կնք ված լի նե լու հան գա ման քը, և դրա հա ջորդ օր վա նից պետք է հաշ վարկ վի փո խա-
ռո ւի կող մից փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի՝ ան փո ղու թյան հիմ քով վի ճարկ ման պա հան ջի 
նկատ մամբ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տը: 

Այս պի սով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Է դո-
ւարդ Ե րե մյան նե րը և Նա րի նե Ա սատ րյա նը, 12.03.2011 թվա կա նին կն քե լով բնա կա րա նի 
գրա վի (հի փո թե քի) և փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը, դրա նում ամ րագ րել են նաև գու մա րը 
հանձ նե լու և ստա նա լու ի րո ղու թյու նը, ո րի հա ջորդ օր վա նից՝ 13.03.2011 թվա կա նից, պետք է 
հաշ վարկ վի փո խա ռո ւի՝ ան փո ղու թյան հիմ քով փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը վի ճար կե լու 
նկատ մամբ հայ ցային վա ղե մու թյան ե ռա մյա ժամկ ե տի սկիզ բը: Այ սինքն՝ տվյալ պա րա գա-
յում հայ ցային վա ղե մու թյան ե ռա մյա ժամկ ե տը լրա ցել է 13.03.2014 թվա կա նին: Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Վա լե րի և Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րի 
կող մից հայ ցա դի մու մը Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա-
նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան է ներ կա յաց վել 28.04.2016 թվա կա նին, այ սինքն՝ հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամկ ե տը լրա նա լուց հե տո, ի նչն ար դեն բա վա րար հիմք է հայ ցը մեր ժե լու հա-
մար:

 Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տը լրա ցած լի նե-
լու հիմ քով հայ ցը են թա կա է մերժ ման՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը չի ան դրա դառ նում Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի կող մից գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի և օբյեկ տիվ քն նու թյուն 
չի րա կա նաց նե լու և թիվ Ե ՄԴ/0722/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 15.11.2011 թվա կա նին կա-
յաց ված վճ ռով (ո րը սույն գոր ծից բա ցա կա յում է) ար դեն ի սկ հաս տատ ված նա խա դա տե լի 
հան գա մանք ներն ան տե սե լու վճ ռա բեկ բո ղո քում նշ ված հիմ քե րին և հիմն ա վո րումն ե րին:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րո հի շյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա-
վա րար` սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հին գոր ծող ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում ան հրա ժեշտ է կի-
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ 
կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի ա կտն ամ բող ջու թյամբ բե կա նե լու և փո փո-
խե լու` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը կի րա ռե լու հա մար հետ ևյալ հիմն ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ար ա րա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան-
չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամկ ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամկ ե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն-
վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, 
հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի 
խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա-
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տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան 
շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան-
գա մանք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է ։

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա-
կա յու թյու նը:

5.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 քն նու թյան հետ կապ-
ված այլ ծախ սե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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, ո րի դեմ կա յաց վել է եզ րա փա կիչ դա տա կան ա կտ, 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, ի նչ 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 ան հրա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի 
ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն` վե րաքն նիչ կամ Վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քն նու թյան հետ 
կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են նույն գլ խի 
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 րաքն նիչ կամ Վճ ռա 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 ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ գլ խի կա նոն նե րի 
հա մա ձայն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար-
ման, գտ նում է, որ Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Վա լե րի, Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րից հա մա պար տու-
թյան կար գով հօ գուտ Նա րի նե Ա սատ րյա նի են թա կա է բռ նա գանձ ման 20.000 ՀՀ դրամ՝ 
որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման և 
40.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի 
հա տուց ման գու մար ներ:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 Ո ՐՈ ՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 16.11.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել՝ հայ ցը մեր ժել։

2. Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Վա լե րի և Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րից հա մա պար տու թյան կար-
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գով հօ գուտ Նա րի նե Ա սատ րյա նի բռ նա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքն նիչ բո ղո-
քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման և 40.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես 
վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար ներ:

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱ ՏՈՒԿ ԿԱՐ ԾԻՔ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տի կող մից թիվ Ե ՄԴ/1252/02/16 քա ղա քա ցի ա կան 

 գոր ծով 29.03.2019 թվա կա նին կա յաց ված ո րոշ ման վե րա բե րյալ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա-
կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան), գրա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Նա րի-
նե Ա սատ րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 16.11.2017 
թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Վա լե րի և Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րի 
ը նդ դեմ Նա րի նե Ա սատ րյա նի, եր րորդ ան ձինք ՀՀ նո տա րա կան պա լա տի, Ար տակ Մար տի-
րո սյա նի` 12.03.2011 թվա կա նին կնք ված փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը 3.300 Ա ՄՆ դո լա րին 
հա մար ժեք 1.200.000 ՀՀ դրա մի չա փով կնք ված, ի սկ 4.300.000 ՀՀ դրա մի մա սով չկնք ված 
հա մա րե լու պա հանջ նե րի մա սին, 2019 թվա կա նի մար տի 29-ին ո րո շել է «Վճ ռա բեկ բո ղո-
քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 16.11.2017 թվա կա նի 
ո րո շու մը և փո փո խել այն՝ հայ ցը մեր ժել: Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Վա լե րի և Է դո ւարդ Ե րե մյան-
նե րից հա մա պար տու թյան կար գով հօ գուտ Նա րի նե Ա սատ րյա նի բռ նա գան ձել 8.000 ՀՀ 
դրամ՝ որ պես հայ ցա դի մու մի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման, 
20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի 
հա տուց ման և 40.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե-
տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար»:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան 
պա լա տի դա տա վոր Ե. Խունդ կա րյանս, հա մա ձայն չլի նե լով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա-
ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի կող մից 29.03.2019 թվա կա նին թիվ Ե ՄԴ/1252/02/16 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով կա յաց ված ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ մա սե-
րի հետ, ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի 
9-րդ և 10-րդ մա սե րով, շա րադ րում եմ հա տուկ կար ծիքս նույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա-
կան և եզ րա փա կիչ մա սե րի վե րա բե րյալ:

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը. 
Դի մե լով դա տա րան` Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Վա լե րի և Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րը պա հան-

ջել են 12.03.2011 թվա կա նին կնք ված փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը կնք ված հա մա րել 3.300 
Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 1.200.000 ՀՀ դրա մի չա փով, ի սկ 4.300.000 ՀՀ դրա մի մա սով հա-
մա րել չկնք ված։ 

Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Մկրտ չյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 13.07.2017 թվա կա նի 
վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է՝ 12.03.2011 թվա կա նին Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ և Է դո ւարդ 
Ե րե մյան նե րի և Նա րի նե Ա սատ րյա նի միջև կնք ված բնա կա րա նի գրա վի / հի փո թե քի/ և փո-
խա ռու թյան խա ռը պայ մա նա գի րը կնք ված է հա մար վել 3.300 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 
1.200.000 ՀՀ դրամ գու մա րի չա փով, ի սկ 4.300.000 ՀՀ դրամ գու մա րի մա սով հա մար վել է 
չկնք ված:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
16.11.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ Նա րի նե Ա սատ րյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա-
տա րա նի 13.07.2017 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ: 
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Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Նա րի նե Ա սատ րյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Կա րի նե Ե րե մյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Սե-

դա Սա ֆա րյա նը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րումն ե րով.
1) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52րդ հոդ վա ծի 2րդ կե տը:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի ի րա կա նաց րել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի բազ մա կող-

մա նի և օբյեկ տիվ քն նու թյուն, հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ թիվ Ե ՄԴ/0722/02/11 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 15.11.2011 թվա կա նին կա յաց ված վճ ռով ար դեն ի սկ հաս տատ վել 
են այն պի սի հան գա մանք ներ, ո րոնք նա խա դա տե լի են սույն գոր ծի հա մար և դրանց հա-
կա ռակ փաս տեր չէ ին կա րող ա պա ցուց վել: Մաս նա վո րա պես՝ նախ կի նում քնն ված թիվ 
Ե ՄԴ/0722/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա րա նի վճ-
ռով ար դեն ի սկ հաս տատ վել է այն հան գա ման քը, որ Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Վա լե րի և Է դո-
ւարդ Ե րե մյան նե րը ստա ցել են փո խա ռու թյան գու մա րը:

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր
ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52րդ հոդ վա ծի 3րդ կե տը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի ի րա կա նաց րել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի բազ մա կող-

մա նի և օբյեկ տիվ քն նու թյուն, հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 
քրե ա կան գոր ծով կա յաց ված դա տավճ ռով հաս տատ ված փաս տերն ամ բող ջու թյամբ նա խա-
դա տե լի չէ ին կա րող լի նել սույն գոր ծի հա մար, քա նի որ նշ ված գոր ծով նա խա դա տե լի կա րող 
է ին լի նել բա ցա ռա պես հան ցա գոր ծու թյան օբյեկ տիվ կող մի և այն կա տա րած ան ձի վե րա բե-
րյալ հաս տատ ված փաս տե րը:

3) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 331րդ, 332րդ 
հոդ ված նե րը, 337րդ հոդ վա ծի 1ին կե տը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է կի րա ռել հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ետ նե րը կար-

գա վո րող ի րա վա նոր մե րը և այդ ժամկ ե տի հաշ վար կը սկ սե լով թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա-
կան գոր ծով կա յաց ված դա տավճ ռի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա նից՝ հաշ վի չի ա ռել 
այն հան գա ման քը, որ հայց վոր ներն ի րենց ի րա վունք նե րի են թադ րյալ խախտ ման մա սին 
ի մա ցել են ա վե լի վաղ՝ պայ մա նա գի րը կն քե լիս: Ա վե լին, հայց վոր նե րը դեռևս 2011 թվա կա-
նին թիվ Ե ՄԴ/0722/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում ար դեն ի սկ հան դես են 
ե կել ի րենց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյամբ:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 16.11.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել՝ Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Վա լե րի և Է դո-
ւարդ Ե րե մյան նե րի հայ ցը մեր ժել:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ ա վո րում ե րը.
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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա տա րել է գոր ծի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ քն նու-
թյուն, ճիշտ է ո րո շել գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը և սույն ի րա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի օ րենսդ րու թյու նը: Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
հետ ևու թյուն նե րը հիմն ա վոր են և պատ ճա ռա բան ված, ո ւս տի վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է 
մերժ ման:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը`
1) Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րի և Նա րի նե Ա սատ րյա նի միջև 

12.03.2011 թվա կա նին կնք վել է բնա կա րա նի գրա վի (հի փո թե քի) և փո խա ռու թյան պայ մա նա-
գիր, ո րով Նա րի նե Ա սատ րյա նը Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ և Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րին 
փո խա ռու թյամբ տվել է 5.475.000 ՀՀ դրամ, ո րը վեր ջին ներս պար տա վոր վել են վե րա դարձ-
նել եր կու ա մս վա ըն թաց քում, և ի ա պա հո վումն նշ ված պար տա վո րու թյան կա տար ման՝ 
գրա վադ րել են սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րենց պատ կա նող՝ ք. Եր ևան, Մոլ դո վա կան 
փո ղոց, 50/1 շենք, թիվ 41 հաս ցե ում գտն վող 66,7 քմ ը նդ հա նուր մա կե րե սով ան շարժ գույ քը: 
Նշ ված պայ մա նագ րի 1.2 կե տի հա մա ձայն՝ փո խա ռուն փո խա տո ւից վերց րեց սույն պար տա-
վո րու թյան է ու թյու նը կազ մող 5.475.000 ՀՀ դրամ գու մա րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 20-21).

2) Թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան գոր ծով 31.03.2014 թվա կա նին կա յաց ված և 08.08.2014 
թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռի հա մա ձայն՝ հաս տատ ված է հա մար վել 
Ար տակ Մար տի րո սյա նի կող մից 12.03.2011 թվա կա նին խա բե ու թյամբ և վս տա հու թյու նը չա-
րա շա հե լու ե ղա նա կով Կա րի նե Ե րե մյա նի՝ խո շոր չա փե րի՝ 2.871.484 ՀՀ դրա մին հա մար ժեք 
7.700 Ա ՄՆ դո լա րը հափշ տա կե լու փաս տը, ո րի հա մար Ար տակ Մար տի րո սյա նը մե ղա վոր է 
ճա նաչ վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տով (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 29-31). 

3) Սույն գոր ծով հայ ցա դի մու մը Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր-
ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան է ներ կա յաց վել 28.04.2016 թվա կա նին (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 3-6).

4) Նա րի նե Ա սատ րյա նը 01.08.2016 թվա կա նին Դա տա րան է ներ կա յաց րել հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամկ ե տը բաց թող նե լու հիմ քով հայ ցը մեր ժե լու մա սին միջ նոր դու թյուն՝ 
պատ ճա ռա բա նե լով, որ հայց վոր նե րի ի րա վունք նե րի են թադ րյալ խախտ ման մա սին վեր-
ջին ներս ի մա ցել են ա ռն վազն 12.03.2011 թվա կա նին պայ մա նա գի րը կն քե լիս (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 65-67).

5) Թիվ Ե ՄԴ/0722/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 15.11.2011 թվա կա նին կա յաց ված վճ ռի 
վե րա բե րյալ վկա յա կոչ վել է թե՛ Նա րի նե Ա սատ րյա նի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի 
պա տաս խա նում, թե՛ Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Վա լե րի և Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րի կող մից ներ կա-
յաց ված հայ ցի հիմ քի լրա ցու մում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 65-67, 86-89).

6) Սույն գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի կազ մից բա ցա կա յում է թիվ Ե ՄԴ/0722/02/11 քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծով 15.11.2011 թվա կա նի վճ ռի օ րի նա կը:

4. Հա տուկ կար ծի քը հիմ ա վո րող պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե
րը. 

Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի վա րույթ ըն դու նու մը պայ մա նա վոր ված է սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը 
ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
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թյան օ րենսգր քի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու-
թյամբ, այն է` բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը 
կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, քա-
նի որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե-
րը՝ փո խա ռու թյան պայ մա նա գիրն ան փո ղու թյան հիմ քով վի ճար կե լու հայ ցա պա հանջ նե րի 
դեպ քում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի սկիզ բը ո րո շե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան-
խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար, ի նչ պես նաև սույն վճ ռա բեկ բո-
ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա-
րույթ ըն դու նե լու պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 234-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 331-րդ, 332-րդ հոդ ված նե րի, 337-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ կե տե րի խախտ ման հետ ևան քով 
առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կա յու թյու նը 
հիմն ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով.

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում հարկ է ան դրա դառ նալ հետ ևյալ հար ցադ
րում ե րին. 

 ա րդյո՞ք նախ կի նում քնն ված քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
դա տա րա նի վճ ռով հաս տատ ված հան գա մանք նե րը նույն ան ձանց միջև դա տա րա նում այլ 
գործ քն նե լիս կա րող են ներ մուծ վել ա պա գա յում կա յաց վե լիք դա տա կան ակ տի բո վան դա
կու թյուն, ե թե գոր ծում առ կա չեն նա խա դա տե լի հա մար վող վճի ռը և դրա՝ օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտած լի նե լը հա վաս տող ա պա ցույց ներ, 

 ո ՞ր փաս տա կան հան գա մանք նե րի մա սով է օ րի նա կան մեջ մտած դա տավ ճի ռը նա
խա դա տե լի հան ցա գոր ծու թյան քա ղա քա ցի աի րա վա կան հետ ևանք նե րին վե րա բե րող քա
ղա քա ցի ա կան գործ քն նող դա տա րա նի հա մար, 

- ո՞ր պա հից պետք է հաշ վար կել փո խա ռու թյան պայ մա նա գիրն ան փո ղու թյան հիմ քով 
վի ճար կե լու հայ ցա պա հանջ նե րի նկատ մամբ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ ե տի սկիզ բը:

 ա) Վճ ռա բեկ բո ղո քի ա ռա ջին հիմ քի վե րա բե րյալ հարկ է ար ձա նագ րել հետ ևյա լը.
Ի րա 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 ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ նախ կի նում 
քնն ված` քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա րա նի վճ ռով հաս տատ-
ված հան գա մանք նե րը նույն ան ձանց միջև դա տա րա նում այլ գործ քն նե լիս կր կին չեն ա պա-
ցուց վում:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ան դրա դառ նա լով վե րոն-
շյալ ի րա վա կան նոր մի վեր լու ծու թյա նը, նշել է, որ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած սկզբ նա կան 
դա տա կան ակ տի նա խա դա տե լի ու թյու նը պայ մա նա վո րում է նույն ան ձանց միջև այլ գոր ծի 
քն նու թյան ար դյուն քում նոր կա յաց վե լիք դա տա կան ակ տի բո վան դա կու թյունն այն մա սով, 
ո րը վե րա բե րում է նախ կի նում քնն ված այլ գոր ծով ար դեն ի սկ հաս տատ ված հան գա մանք-
նե րին։

 Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար նա խա դա տե լի ու թյու նը նշա նա կում է ո րո շա-
կի սահ ման նե րում ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նից ա զա տում, ի նչ պես նաև կրկ նա կի 
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ա պա ցուց ման կամ նման հան գա մանք նե րը հե տա գա դա տա վա րու թյուն նե րում հեր քե լու ար-
գելք։ Նա խա դա տե լի ու թյու նը դա տա րա նի հա մար են թադ րում է պար տա կա նու թյուն` ներ-
մու ծե լու նման հան գա ման քը նոր կա յաց վող դա տա կան ակ տում։ Որ պես կա նոն, դա տա կան 
ակ տե րի պրե յու դի ցի ալ կա պը են թադ րում է դա տա կան ակ տի նա խա դա տե լի ու թյան տա րա-
ծում ամ բողջ ծա վա լով` թե´ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, թե´ դա տա րա նի վրա: Հետ ևա-
բար նա խա դա տե լի ու թյունն օ րեն քի ու ժով մի ան շա նակ կան խո րո շիչ դե րա կա տա րու թյուն է 
ու նե նում նոր դա տա կան ակ տի հա մար, ի սկ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց կամ քը և դա տա-
կան հայե ցո ղու թյունն այս հար ցում ազ դե ցու թյուն չու նեն: Դա տա կան ակ տի պրե յու դի ցի ալ 
կա պի կամ նա խա դա տե լի ու թյան օբյեկ տիվ սահ ման նե րը ո րոշ վում են հան գա մանք նե րի այն 
շր ջա նա կով, ո րոնք պետք է հաս տատ ված լի նեն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ-
տով և են թա կա չեն կր կին ա պա ցուց ման կամ հերք ման այլ գործ քն նե լիս:

 Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ նա խա դա տե լի ու թյան օբյեկ տիվ 
սահ ման նե րի ո րոշ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի հետ ևյալ եր կու դա տա վա րա կան 
կա նոն նե րի պահ պա նու մը` 

1) վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ 
բա ցա կա յու թյու նը դա տա րա նը պար զում է մի այն o րեն քով նա խա տեu ված կար գով ձեռք բեր-
ված և հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րի մի ջո ցով (բա ցա ռու թյուն են կազ մում մի այն ի րա վա հա-
րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
52-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դեպ քե րը).

2) դա տա րա նը պար զում է մի այն գոր ծին մաu նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և ա ռար-
կու թյուն նե րը հիմն ա վո րող, ի նչ պեu նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան-
գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը (վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն 
ու նե ցող հան գա մանք ներ): Այս կա նո նը կի րա ռե լիս դա տա րա նը պար տա վոր է ա ռաջ նորդ վել 
հայց վո րի կող մից կան խո րոշ ված հայ ցի ա ռար կայի և հիմ քի սահ ման նե րով, ո րի փո փոխ-
ման բա ցա ռիկ ի րա վուն քը պատ կա նում է հայց վո րին (տե՛ս, « Սաթ նէ» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ Ա շոտ 
և Հեն րիկ Այ վա զյան նե րի թիվ 3-93(ՎԴ) գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 29.02.2008 թվա-
կա նի ո րո  մը)։

 Մեկ այլ ո րոշ մամբ զար գաց նե լով վե րը նշ ված դիր քո րո շու մը` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը հա վե լել է, որ հա մա ձայն ը նդ հա նուր կա նո նի` նա խա դա տե լի ու թյունն ու նի օբյեկ տիվ և 
սուբյեկ տիվ սահ ման ներ: Նա խա դա տե լի ու թյան օբյեկ տիվ սահ ման նե րը կազ մում են այն 
փաս տա կան հան գա մանք նե րը, ո րոնք հաս տատ վել են ա վե լի վաղ քնն ված գոր ծով օ րի նա-
կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով: Նա խա դա տե լի ու թյան սուբյեկ տիվ սահ ման ներն այն ան ձինք 
են, ո րոնց հա մար դա տա կան ակ տով հաս տատ ված հան գա մանք ներն ու նեն նա խա դա տե լի 
նշա նա կու թյուն: Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րու մից հետ ևում է, որ փաս տե րը 
կա րող են նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն ու նե նալ այն ան ձանց հա մար, ո րոնք մաս նակ ցել 
են գոր ծի քն նու թյա նը (տե´ս, Մա նյա Մա  կյանն ը նդ դեմ Աշ տա րա կի քա ղա քա պե տա րա նի 
թիվ Ա ՐԱԴ/0209/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 18.07.2014 թվա-
կա նի ո րո  մը):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հա մա տեքս տում հարկ է նշել, որ դա տա-
կան ակ տի նա խա դա տե լի ու թյու նը պայ մա նա վո րում է նույն ան ձանց միջև այլ գոր ծի քն նու-
թյան ար դյուն քում նոր կա յաց վե լիք դա տա կան ակ տի բո վան դա կու թյունն այն մա սով, ո րը 
վե րա բե րում է նախ կի նում քնն ված այլ գոր ծով ար դեն ի սկ հաս տատ ված փաս տա կան հան-
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գա մանք նե րին: Այ սինքն՝ գոր ծի քն նու թյան ար դյուն քում նոր կա յաց վե լիք դա տա կան ակ տի 
հա մար նա խա դա տե լի են մի այն այն հան գա մանք նե րը, ո րոնք հաս տատ վել են նույն ան ձանց 
միջև նախ կի նում քնն ված գոր ծով կա յաց ված դա տա կան ակ տով: Ը նդ ո րում, որ պես զի ար-
ձա նագր վի այս կամ այն դա տա կան ակ տի նա խա դա տե լի ու թյու նը, ան հրա ժեշտ է, որ պես զի 
նախ կի նում քնն ված գոր ծով դա տա րա նի կող մից կա յաց ված դա տա կան ակ տը ստա ցած լի-
նի օ րի նա կան ո ւժ՝ հաշ վի առ նե լով, որ մի այն այդ դեպ քում է, որ դա տա կան ակ տը դառ նում 
է վերջ նա կան, ի սկ դրա նով հաս տատ ված փաս տե րը չեն կա րող դր վել կաս կա ծի տակ: Այլ 
կերպ ա սած՝ ե թե դա տա կան ակ տը դեռևս չի մտել օ րի նա կան ու ժի մեջ, կամ օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտ նե լուց հե տո օ րեն քով սահ ման ված հիմ քե րով բո ղո քարկ վել և բե կան վել է, ա պա դրա-
նով հաս տատ ված փաս տե րը չեն կա րող դի տարկ վել որ պես նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն 
ու նե ցող հան գա մանք ներ: 

Բա ցի այդ, նա խա դա տե լի հա մար վող վճ ռով հաս տատ ված փաս տե րի ներ մու ծումն 
ա պա գա յում կա յաց վե լիք դա տա կան ակ տի բո վան դա կու թյուն ի րե նից են թադ րում է այդ 
ակ տի բո վան դա կու թյան ու սումն ա սի րու թյուն, ը ստ այդմ, նա խա դա տե լի ու թյան օբյեկ տիվ և 
սուբյեկ տիվ սահ ման նե րի ո րո շում, ո րից հե տո մի այն ներ մու ծում ա պա գա յում կա յաց վե լիք 
դա տա կան ակ տի բո վան դա կու թյուն: Այլ կերպ ա սած՝ նախ կի նում քնն ված քա ղա քա ցի ա-
կան գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա րա նի վճ ռով հաս տատ ված հան գա մանք ներն 
ի նք նա բե րա բար չեն ներ մուծ վում ա պա գա յում կա յաց վե լիք դա տա կան ակ տի բո վան դա կու-
թյուն, այլ գոր ծում պետք է առ կա լի նի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճիռ, որ պի սի պայ ման-
նե րում մի այն դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով նա խա դա տե լի ու թյան ի նս տի տու տի կի րառ ման 
սահ ման նե րը, ա պա գա յում կա յաց վե լիք դա տա կան ա կտ ի րա վա սու է ներ մու ծել նման հան-
գա մանք նե րը:

 Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը, ա զատ ված լի նե լով 
նախ կի նում քնն ված քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա րա նի վճ ռով 
հաս տատ ված հան գա մանք նե րը կր կին ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նից, ա զատ ված չեն 
հա մա պա տաս խան ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նել նախ կի նում քնն ված քա ղա քա ցի ա կան գոր-
ծով կա յաց ված վճ ռի և դրա՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած լի նե լու հան գա ման քի վե րա բե րյալ: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ թիվ Ե ՄԴ/0722/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
15.11.2011 թվա կա նին կա յաց ված վճ ռի վե րա բե րյալ վկա յա կոչ վել է թե՛ Նա րի նե Ա սատ րյա-
նի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի պա տաս խա նում, թե՛ Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Վա լե րի 
և Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցի հիմ քի լրա ցու մով, ո րոն ցով յու րա-
քան չյուրն իր դիր քո րոշ ման տե սան կյու նից նշել է, որ այդ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 15.11.2011 
թվա կա նին կա յաց ված վճ ռով ար դեն ի սկ հաս տատ վել են այն պի սի հան գա մանք ներ, ո րոնք 
նա խա դա տե լի են սույն գոր ծի հա մար և դրանց հա կա ռակ փաս տեր չէ ին կա րող ա պա ցուց-
վել:

 Դա տա րա նը, հայ ցը բա վա րա րե լով, նշել է, որ թիվ Ե ՄԴ/0722/02/11 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով 15.11.2011 թվա կա նին կա յաց ված և 16.05.2012 թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
վճ ռով հաս տատ ված հան գա մանք նե րը, այն է՝ «...ան շարժ գույ քի գրա վի դի մաց կող մե րի 
միջև կնք վել է փո խա ռու թյան պայ մա նա գիր, և որ պես փո խա ռու թյամբ վերց ված գու մա րի վե-
րա դարձ նե լի ու թյան ե րաշ խիք Եր ևա նի Մոլ դո վա կան փո ղո ցի 50/1 շեն քի թիվ 41 բնա կա րա նը 
հա մա սե փա կա նա տե րե րի կող մից գրավ է դր վել, ին չի հի ման վրա էլ Նա րի նե Ա սատ րյա նը 
հայց վոր նե րին հանձ նել է 5.475.000 դրամ` Պայ մա նագ րի 1.2 կե տի հա մա ձայն` « Փո խա ռուն 
փո խա տո ւից վերց րեց սույն պար տա վո րու թյան է ու թյու նը կազ մող 5.475.000 ՀՀ դրամ գու մա-
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րը»», «..ի նչ վե րա բեր վում է հայց վոր նե րի այն պնդ մա նը, որ ստա ցել են մի մի այն 3.300 Ա ՄՆ 
դո լար, ի սկ մնա ցած 10.000 Ա ՄՆ դո լա րը Նա րի նե Ա սատ րյա նը խոս տա ցել է ի րենց հանձ նել 
ո րոշ ժա մա նակ ան ց, դա տա րա նը գտավ, որ [ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր-
ծող] ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-
ձայն` գոր ծին մաu նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պետք է ա պա ցու ցի իր վկա յա կո չած փաu տե-
րը, մինչ դեռ տվյալ դեպ քում հայց վոր նե րը դա տա րա նին չեն ներ կա յաց րել որ ևէ ա պա ցույց 
վե րը նշ վա ծի կա պակ ցու թյամբ», սույն գոր ծի հա մար ու նեն նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն և 
նե րա ռել է սույն գոր ծով կա յաց ված վճ ռի բո վան դա կու թյան մեջ:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ը ստ է ու թյան, հիմն ա վոր է հա մա րել Դա տա րա նի պատ ճա ռա-
բա նու թյուն նե րը:

 Մինչ դեռ վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո հարկ է նշել, որ ստո-
րա դաս դա տա րան նե րը, նա խա դա տե լի հա մա րե լով թիվ Ե ՄԴ/0722/02/11 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով 15.11.2011 թվա կա նին կա յաց ված վճ ռով հաս տատ ված հան գա մանք նե րը, հաշ վի չեն 
ա ռել, որ նշ ված դա տա կան ակ տը, ի նչ պես նաև դրա՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու վե րա բե-
րյալ ա պա ցույց ներ սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծում առ կա չեն: Մաս նա վո րա պես՝ դա տա վա-
րու թյան մաս նա կից նե րը, ի րենց դիր քո րո շումն ե րում վկա յա կո չե լով նշ ված դա տա կան ակ տը, 
կա տա րել են հղում այդ ակ տի բո վան դա կու թյա նը, սա կայն նրան ցից որ ևէ մե կը դա տա րան 
չի ներ կա յաց րել վկա յա կոչ վող դա տա կան ակ տը և ա պա ցույց դրա՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ-
նե լու վե րա բե րյալ: Ի նչ պես ար դեն ի սկ նշ վել է՝ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը, ա զատ-
ված լի նե լով կր կին ա պա ցու ցել նախ կի նում քնն ված քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտած վճ ռով հաս տատ ված հան գա մանք նե րը նույն ան ձանց միջև մեկ այլ գործ 
քն նե լու ըն թաց քում, ա զատ ված չեն ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նել նախ կի նում քնն ված քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծով կա յաց ված վճ ռի, ի նչ պես նաև դրա՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած լի նե լու 
վե րա բե րյալ: Հետ ևա բար սույն պա րա գա յում պետք է Դա տա րան ներ կա յաց վե ին հա մա-
պա տաս խան ա պա ցույց ներ վճ ռի և դրա՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած լի նե լու վե րա բե րյալ, 
որ պի սի պայ ման նե րում մի այն Դա տա րանն ի րա վա սու կլի ներ ա պա գա յում կա յաց վե լիք 
դա տա կան ակ տի բո վան դա կու թյան մեջ նե րա ռել նա խա դա տե լի հա մար վող փաս տա կան 
հան գա մանք նե րը՝ նա խա դա տե լի ու թյան սահ ման նե րի ո րոշ մամբ, ի նչն ան տես վել է ստո րա-
դաս դա տա րան նե րի կող մից: 

Ա վե լին՝ ստո րա դաս դա տա րան ներն ան տե սել են նաև այն հան գա ման քը, որ թիվ 
Ե ՄԴ/0722/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 15.11.2011 թվա կա նին կա յաց ված վճ ռի բո վան դա-
կու թյան ու սումն ա սի րու թյան ար դյուն քում կա րող էր հաս տա տա պես հիմն ա վոր վել հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամկ ե տի սկիզ բը, ո րին ան դրա դարձ կկա տար վի ստորև շա րադր վե լիք պատ-
ճա ռա բա նու թյուն նե րում:

 

բ) Վճ ռա բեկ բո ղո քի ե րկ րորդ հիմ քի վե րա բե րյալ հարկ է ար ձա նագ րել հետ ևյա լը.
Ի րա 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 ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ քրե ա կան գոր-
ծով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավ ճի ռը պար տա դիր է դա տա րա նի հա մար մի այն այն 
փաս տե րով, ը ստ ո րոնց հաս տատ ված են ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ և դրանք կա տա րած 
ան ձինք: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ան դրա դառ նա լով վկա-
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յա կոչ ված հոդ վա ծի մեկ նա բա նու թյա նը, նշել է, որ [ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա-
հին գոր ծող] ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
ի մաս տով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավ ճի ռը նա խա դա տե լի (պ րե յու դի ցի ալ) նշա նա-
կու թյուն ու նի մի այն հան ցա գոր ծու թյան քա ղա քա ցի աի րա վա կան հետ ևանք նե րին վե րա բե-
րող քա ղա քա ցի ա կան գործ քն նող դա տա րա նի հա մար՝ հետ ևյալ շր ջա նակ նե րում.

1. կա տար վե՞լ են ա րդյոք ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ (հան ցա գոր ծու թյան օբյեկ տիվ կող-
մը),

2. ա րդյո՞ք այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վել են տվյալ ան ձի կող մից: 
Այլ հար ցե րով դա տավ ճի ռը քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող գոր-

ծով պար տա դիր չէ։ Օ րի նակ՝ դա տավճ ռով հաս տատ ված հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված 
վնա սի չա փը, ի նչ պես նաև այդ վնա սի հա տուց ման պա հան ջի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա-
կա յու թյու նը նա խա դա տե լի չէ, և այդ հար ցը են թա կա է ա պա ցուց ման ը նդ հա նուր հի մունք-
նե րով, չնա յած որ դրանք հաս տատ ված են դա տավճ ռով (տե´ս, Կա րա պետ Գրա չյանն ը նդ
դեմ Ա տոմ Ղա զա զյա նի թիվ 31091(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
05.09.2007 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Այլ կերպ ա սած՝ հան ցա գոր ծու թյան քա ղա քա ցի աի րա վա կան հետ ևանք նե րին վե րա բե-
րող քա ղա քա ցի ա կան գործ քն նող դա տա րա նի հա մար քրե ա կան գոր ծով կա յաց ված և օ րի-
նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավ ճի ռը պար տա դիր է մի այն հան ցա գոր ծու թյան օբյեկ տիվ կող-
մի և հան ցա գոր ծու թյան սուբյեկ տի մա սով հաս տատ ված փաս տե րի շր ջա նակ նե րում, ի սկ 
այդ շր ջա նակ նե րից դուրս պրե յու դի ցի ալ կապ գո յու թյուն ու նե նալ չի կա րող:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Է դո ւարդ Ե րե մյան-
նե րի և Նա րի նե Ա սատ րյա նի միջև 12.03.2011 թվա կա նին կնք վել է բնա կա րա նի գրա վի (հի-
փո թե քի) և 

փո խա ռու թյան պայ մա նա գիր, ո րով Նա րի նե Ա սատ րյա նը Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա-
նիկ և Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րին փո խա ռու թյամբ տվել է 5.475.000 ՀՀ դրամ, ո րը վեր ջին ներս 
պար տա վոր վել են վե րա դարձ նել եր կու ա մս վա ըն թաց քում, և ի ա պա հո վումն նշ ված պար-
տա վո րու թյան կա տար ման՝ գրա վադ րել են սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րենց պատ կա-
նող՝ ք. Եր ևան, Մոլ դո վա կան փո ղոց, 50/1 շենք, թիվ 41 հաս ցե ում գտն վող 66,7 քմ ը նդ հա նուր 
մա կե րե սով ան շարժ գույ քը: Նշ ված պայ մա նագ րի 1.2 կե տի հա մա ձայն՝ փո խա ռուն փո խա-
տո ւից վերց րեց սույն պար տա վո րու թյան է ու թյու նը կազ մող 5.475.000 ՀՀ դրամ գու մա րը:

 Թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան գոր ծով 31.03.2014 թվա կա նին կա յաց ված և 08.08.2014 
թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռի հա մա ձայն՝ հաս տատ ված է հա մար վել 
Ար տակ Մար տի րո սյա նի կող մից 12.03.2011 թվա կա նին խա բե ու թյամբ և վս տա հու թյու նը չա-
րա շա հե լու ե ղա նա կով Կա րի նե Ե րե մյա նի՝ խո շոր չա փե րի՝ 2.871.484 ՀՀ դրա մին հա մար ժեք 
7.700 Ա ՄՆ դո լա րը հափշ տա կե լու փաս տը, ո րի հա մար Ար տակ Մար տի րո սյա նը մե ղա վոր է 
ճա նաչ վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տով:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով վե րաքն նիչ բո ղո քը, ի թիվս այլ նի նշել է, որ «Եր-
ևան քա ղա քի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի թիվ 
Ե ՇԴ/0092/01/12 օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով հաս տատ վել են ո րո շա կի գոր ծո ղու-
թյուն ներ և դրանք կա տա րած ան ձինք, այն է` կա տար վել է հան ցա գոր ծու թյուն, նշ ված ա րար-
քը կա տա րել է Ար տակ Մար տի րո սյա նը, Նա րի նե Ա սատ րյա նի կող մից տր վել է 11.000 Ա ՄՆ 
դո լար, այդ գու մա րից 3.300 Ա ՄՆ դո լար գու մարն է Ար տակ Մար տի րո սյա նը տվել Ա նդ րա նիկ 
Ե րե մյա նին, ի սկ մնա ցած 7.700 Ա ՄՆ դո լա րը խա բե ու թյամբ և վս տա հու թյու նը չա րա շա հե-
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լու ե ղա նա կով հափշ տա կել», ար դյուն քում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ վե րը նշ ված 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով սույն վե ճի լուծ ման հա մար ար դեն ի սկ հաս տատ վել 
են հան գա մանք ներ, ո րոնք այլևս կր կին ա պա ցուց ման են թա կա չեն, հետ ևա բար«ն ման պայ-
ման նե րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հիմն ա վոր է հա մա րել Դա տա րա նի կող մից 12.03.2011 
թվա կա նի փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը 4.300.000 ՀՀ դրամ գու մա րի չա փով չկնք ված հա-
մա րե լու եզ րա հան գու մը»:

 Մինչ դեռ վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյա նը՝ հարկ է նշել, որ սույն գոր ծի 
փաս տե րից հետ ևում է, որ թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան գոր ծով 31.03.2014 թվա կա նին կա-
յաց ված և 08.08.2014 թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռի հա մա ձայն՝ հաս-
տատ ված է հա մար վել Ար տակ Մար տի րո սյա նի կող մից 12.03.2011 թվա կա նին խա բե ու թյամբ 
և վս տա հու թյու նը չա րա շա հե լու ե ղա նա կով Կա րի նե Ե րե մյա նի՝ խո շոր չա փե րի՝ 2.871.484 ՀՀ 
դրա մին հա մար ժեք 7.700 Ա ՄՆ դո լա րը հափշ տա կե լու փաս տը, ո րի հա մար Ար տակ Մար տի-
րո սյա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե-
տով: Վե րոգ րյալ քրե ա կան գոր ծով կա յաց ված դա տավ ճի ռը նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն 
ու նի մի այն հան ցա գոր ծու թյան օբյեկ տիվ կող մի մա սով, այ սինքն՝ տե ղի է ու նե ցել Կա րի նե 
Ե րե մյա նից հափշ տա կու թյուն 2.871.484 ՀՀ դրա մին հա մար ժեք 7.700 Ա ՄՆ դո լա րի չա փով՝ 
խա բե ու թյամբ և վս տա հու թյու նը չա րա շա հե լու ե ղա նա կով, ի նչ պես նաև հան ցա գոր ծու թյան 
սուբյեկ տի մա սով, այն է՝ հան ցա գոր ծու թյու նը կա տար վել է Ար տակ Մար տի րո սյա նի կող մից: 
Այ սինքն՝ հան ցա գոր ծու թյան քա ղա քա ցի աի րա վա կան հետ ևանք նե րին վե րա բե րող քա ղա-
քա ցի ա կան գործ քն նող դա տա րա նի հա մար քրե ա կան գոր ծով կա յաց ված և օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտած դա տավ ճի ռը պար տա դիր է մի այն հան ցա գոր ծու թյան օբյեկ տիվ կող մի և հան ցա-
գոր ծու թյան սուբյեկ տի մա սով հաս տատ ված փաս տե րի շր ջա նակ նե րում, ի սկ այդ շր ջա նակ-
նե րից դուրս պրե յու դի ցի ալ կապ գո յու թյուն ու նե նալ չի կա րող: Ո ւս տի ստո րա դաս դա տա-
րան նե րը, հղում կա տա րե լով թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան գոր ծով 31.03.2014 թվա կա նին 
կա յաց ված և 08.08.2014 թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով հաս տատ ված 
հան գա մանք նե րին, չէ ին կա րող կա տե գո րիկ հետ ևու թյուն ներ ա նել Կա րի նե Ե րե մյա նի կող-
մից փո խա ռու թյամբ ստաց ված գու մա րի հս տակ չա փի վե րա բե րյալ, քա նի որ դա տավճ ռով 
հաս տատ ված հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի չա փը, ի նչ պես նաև այդ վնա սի հա-
տուց ման պա հան ջի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը նա խա դա տե լի չէ, և այդ հար ցը 
են թա կա է ա պա ցուց ման ը նդ հա նուր հի մունք նե րով, որ պի սի հան գա ման քը նույն պես ան-
տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից: Ա վե լին՝ թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան գոր-
ծով 31.03.2014 թվա կա նին կա յաց ված և 08.08.2014 թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
դա տավ ճի ռը վե րա բե րել է Ար տակ Մար տի րո սյա նի կող մից Կա րի նե Ե րե մյա նի գույ քը հափշ-
տա կե լուն, այլ ոչ Նա րի նե Ա սատ րյա նի կող մից հանձն վող գույ քին, որ պի սի փաս տը նույն պես 
ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից: Բա ցի այդ, թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան 
գոր ծով 31.03.2014 թվա կա նին կա յաց ված և 08.08.2014 թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
դա տավճ ռի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ հափշ տա կու թյու նը տե ղի է ու նե ցել 2.871.484 
ՀՀ դրա մին հա մար ժեք 7.700 Ա ՄՆ դո լա րի չա փով, այ նինչ սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
վե ճը վե րա բե րում է 4.300.000 ՀՀ դրա մի մա սով փո խա ռու թյան գու մա րը հանձ ված չլի նե լուն, 
ին չը նույն պես վկա յում է այն մա սին, որ հանձն ված գու մար նե րի չա փը են թա կա էր ա պա-
ցուց ման այլ թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց նե րի մի ջո ցով, ի սկ թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 
քրե ա կան գոր ծով դա տավճ ռից հս տակ հետ ևու թյուն ներ ա նել են թադ րա բար հանձն ված գու-
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մա րի հս տակ չա փի մա սին, հնա րա վոր չէ, ի նչն ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի 
կող մից:

գ) Վճ ռա բեկ բո ղո քը եր րորդ հիմ քի վե րա բե րյալ հարկ է ար ձա նագ րել հետ ևյա լը.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 877-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ փո խա ռու թյան 

պայ մա նագ րով մեկ կող մը (փո խա տուն) մյուս կող մի (փո խա ռո ւի) սե փա կա նու թյանն է հանձ-
նում դրամ կամ տե սա կային հատ կա նի շով ո րոշ վող այլ գույք, ի սկ փո խա ռուն պար տա վոր-
վում է փո խա տո ւին վե րա դարձ նել միև նույն գու մա րի դրամ (փո խա ռու թյան գու մա րը) կամ 
փո խա տո ւից ստաց ված գույ քին հա վա սար քա նա կի և նույն տե սա կի ու ո րա կի գույք: Փո խա-
ռու թյան պայ մա նա գի րը կնք ված է հա մար վում դրամ կամ այլ գույք հանձ նե լու պա հից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 878-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ փո խա ռու թյան 
պայ մա նա գի րը կնք վում է գրա վոր: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ի հա վաս տումն 
փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի և դրա պայ ման նե րի` կա րող է ներ կա յաց վել փո խա ռո ւի տված 
ստա ցա կա նը կամ փո խա տո ւի կող մից փո խա ռո ւին ո րո շա կի դրա մա կան գու մար կամ ո րո-
շա կի քա նա կի գույք տա լը հա վաս տող այլ փաս տա թուղթ: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա-
ձայն՝ գրա վոր ձևը չպահ պա նե լը հան գեց նում է փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի ան վա վե րու-
թյան: Նման պայ մա նա գիրն ա ռո չինչ է:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 880-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` փո խա ռուն 
պար տա վոր է, փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով նա խա տես ված ժամկ ե տում և կար գով, փո խա-
տո ւին վե րա դարձ նել ստաց ված փո խա ռու թյան գու մա րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 882-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ փո խա ռուն 
ի րա վունք ու նի վի ճար կել փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը, ե թե ա պա ցու ցում է, որ ին քը փո-
խա տո ւից ի րա կա նում դրամ կամ այլ գույք չի ստա ցել կամ ստա ցել է պայ մա նագ րում նշ վա-
ծից ա վե լի պա կաս քա նա կով: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե թե փո խա ռու թյան 
պայ մա նա գի րը նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված հիմ քե րով վի ճար կե լիս պարզ վում 
է, որ փո խա ռուն դրա մը կամ այլ գույքն ի րա կա նում չի ստա ցել փո խա տո ւից, փո խա ռու թյան 
պայ մա նա գի րը հա մար վում է չկնք ված: Ե թե դրա մը կամ այլ գույ քը փո խա ռուն փո խա տո ւից 
ստա ցել է պայ մա նագ րում նշ վա ծից ա վե լի պա կաս քա նա կով, պայ մա նա գի րը կնք ված է հա-
մար վում ստաց ված քա նա կի գու մա րի կամ գույ քի չա փով:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն ե րից մե կով ան դրա դառ նա-
լով վե րոգ րյալ նոր մե րի վեր լու ծու թյա նը, նշել է, որ փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը գրա վոր 
ձևով կնք վող գոր ծարք է, ո րի ու ժով փո խա տուն փո խա ռո ւին է հանձ նում դրամ կամ տե սա-
կային հատ կա նի շով ո րոշ վող այլ գույք, ի սկ փո խա ռուն պար տա վոր վում է փո խա ռու թյան 
պայ մա նագ րով նա խա տես ված ժամկ ե տում և կար գով փո խա տո ւին վե րա դարձ նել փո խա-
ռու թյան գու մա րը կամ փո խա տո ւից ստաց ված գույ քին հա վա սար քա նա կի և նույն տե սա կի 
ու ո րա կի գույք: Փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը կնք ված է հա մար վում դրա նով նա խա-
տես ված դրա մը կամ այլ գույ քը հանձ նե լու պա հից: Փո խա ռու թյան պայ մա նագ րից բխող 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում փո խա ռո ւին ի րա վունք է վե րա պահ ված վի ճար կել փո խա-
ռու թյան պայ մա նա գիրն այն դեպ քում, ե րբ նա ա պա ցու ցում է, որ փո խա տո ւից ի րա կա նում 
դրամ կամ այլ գույք չի ստա ցել կամ ստա ցել է պայ մա նագ րում նշ վա ծից ա վե լի պա կաս քա-
նա կով (տե՛ս, Վա հե Սա հա կյանն ը նդ դեմ Լե ո նիդ Ներ սի սյա նի թիվ Ե ՔԴ/0916/02/08 գոր ծով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 29.07.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

Այս պի սով փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը կա րող է վի ճարկ վել, ի թիվս այլ նի, ան փո ղու-
թյան հիմ քով, որ պի սի փաս տը հաս տատ վե լու պա րա գա յում փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը 
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կհա մար վի չկնք ված, կամ այն պա րա գա յում, ե րբ կհիմն ա վոր վի, որ պայ մա նագ րում նշ վա-
ծից ա վե լի պա կաս չա փով գու մար կամ գույք է ստաց վել, ա պա պայ մա նա գի րը կնք ված կհա-
մար վի ստաց ված գու մա րի չա փով կամ գույ քի մա սով: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 331-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հայ ցային վա ղե մու թյուն 
է հա մար վում ի րա վուն քը խախտ ված ան ձի հայ ցով ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ժա մա նա-
կա հատ վա ծը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 332-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հայ ցային վա ղե մու թյան 
ը նդ հա նուր ժամկ ե տը ե րեք տա րի է:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 335-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը 
հայ ցային վա ղե մու թյու նը կի րա ռում է վի ճող կող մի դի մու մի հի ման վրա: Հայ ցային վա ղե մու-
թյան ժամկ ե տի լրա նա լը, ո րի 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 ցի ա կան օ րենսգր քի 337-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` հայ ցային վա-
ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թացքն uկu վում է այն oր վա նից, ե րբ ան ձն ի մա ցել է կամ պետք է 
ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խախտ ման մաuին: Այդ կա նո նից բա ցա ռու թյուն նե րը uահ-
ման վում են նույն o րենuգր քով և այլ o րենք նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 326-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ օ րեն քով, այլ 
ի րա վա կան ակ տե րով, գոր ծար քով սահ ման ված կամ դա տա րա նի նշա նա կած ժամկ ե տը 
ո րոշ վում է օ րա ցու ցային տա րով, ամ սով, ամ սաթ վով կամ տա րի նե րով, ա միս նե րով, շա բաթ-
նե րով, օ րե րով կամ ժա մե րով հաշ վարկ վող ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի ա վար տով: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 327-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ժա մա նա կա հատ վա ծով 
ո րոշ վող ժամկ ետն սկս վում է այն օ րա ցու ցային տար վա, ա մս վա և ամ սաթ վի կամ այն ի րա-
դար ձու թյան վրա հաս նե լու հա ջորդ օր վա նից, ո րով ո րոշ ված է ժամ ե տի սկիզ բը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ նշել է, որ հայ ցային վա-
ղե մու թյան ժամկ ետն այն ժա մա նա կա հատ վածն է, ո րն ան ձին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
դի մե լու դա տա րան իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հայ ցով: Օ րենս դի րը, ամ րագ րե լով 
հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տը, սահ մա նել է նաև այդ ժամկ ե տի հաշ վարկ ման կար գը: 
Այն է` հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թացքն սկս վում է այն օր վա նից, ե րբ ան ձն ի մա-
ցել է կամ պետք է ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին (տե՛ս, Սեր գեյ Սարգ սյանն 
ը նդ դեմ Ա րա Սարգ սյա նի և մյուս նե րի թիվ Ե ԿԴ/0881/02/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ
ռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2014 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա հարկ է ար ձա նագ րել, որ փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը կա-
րող է կնք ված հա մար վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ հիմն ա վոր վում է պայ մա նագ րով սահ-
ման ված դրա մը կամ գույ քը հանձ նե լու փաս տը: Մի ա ժա մա նակ պետք է հա վե լել, որ ան-
փո ղու թյան հան գա ման քը ող ջամ տո րեն կա րող է հայտ նի լի նել փո խա ռո ւին պայ մա նա գի րը 
ստո րագ րե լիս, ո րում առ կա է նշում փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով սահ ման ված դրա մը կամ 
գույ քը ստա նա լու մա սին կամ այն փաս տա թուղ թը կազ մե լիս, ե րբ կող մե րը փո խա դար ձա-
բար ամ րագ րում են փո խա ռու թյամբ սահ ման ված դրա մը կամ գույ քը փո խա ռո ւին հանձ նե-
լու փաս տը: Ո ւս տի փո խա ռու թյան պայ մա նա գիրն ան փո ղու թյան հիմ քով վի ճար կե լու հայ-
ցա պա հան ջի նկատ մամբ կի րառ ման են թա կա հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տը պետք է 
հաշ վար կել փո խա ռու թյամբ սահ ման ված դրա մը կամ գույ քը փո խա ռո ւին հանձ նե լու փաս տը 
որ ևէ ե ղա նա կով ամ րագ րե լու պա հին հա ջոր դող օր վա նից: Նման դա տո ղու թյու նը պայ մա-
նա վոր ված է նաև այն հան գա ման քով, որ մի կող մից օ րենս դի րը փո խա ռու թյան պայ մա նագ-
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րի կնք վա ծու թյունն ան մի ջա կա նո րեն կախ վա ծու թյան մեջ է դրել փո խա ռու թյան պայ մա-
նագ րով սահ ման ված դրա մը կամ գույ քը հանձ նե լու փաս տից, ի սկ մյուս կող մից հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամկ ետ նե րի հոս քի սկիզբն օ րենս դի րը պայ մա նա վո րել է այն պի սի հան գա-
մանք նե րի ու ժով, որ պի սի պայ ման նե րում ան ձը հաս տա տա պես ի մա ցել է կամ պետք է ի մա-
ցած լի ներ իր ի րա վունք նե րի են թադ րյալ խախտ ման մա սին: Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ 
պայ մա նագ րում նշ ված դրա մը կամ գույ քը ստաց ված չլի նե լու հան գա ման քը ող ջամ տո րեն 
պետք է հայտ նի լի նի փո խա ռո ւին ան մի ջա պես այն դեպ քում, ե րբ վեր ջինս հա վաս տում է 
դրա մը կամ գույ քը ստա նա լու փաս տը: Տվյալ պա րա գա յում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ-
կե տի հաշ վար կի սկիզ բը պայ մա նա վոր վում է փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով սահ ման ված 
դրա մը կամ գույ քը հանձ նե լու փաստն ամ րագ րե լու (գ րա վոր ձևա կեր պե լու) ի րա դար ձու թյան 
վրա հաս նե լու հա ջորդ օր վա նից:

 Սույն գոր ծով 28.04.2016 թվա կա նին դի մե լով դա տա րան՝ Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ 
և Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րը պա հան ջել են 12.03.2011 թվա կա նին կնք ված փո խա ռու թյան պայ-
մա նա գի րը կնք ված հա մա րել 3.300 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 1.200.000 ՀՀ դրա մի չա փով, 
ի սկ 4.300.000 ՀՀ դրա մի մա սով հա մա րել չկնք ված: Նա րի նե Ա սատ րյա նը 01.08.2016 թվա-
կա նին Դա տա րան է ներ կա յաց րել հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տը բաց թող նե լու հիմ քով 
հայ ցը մեր ժե լու մա սին միջ նոր դու թյուն՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ հայց վոր նե րի ի րա վունք նե-
րի են թադ րյալ խախտ ման մա սին վեր ջին ներս ի մա ցել են ա ռն վազն 12.03.2011 թվա կա նին 
փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը կն քե լիս:

Դա տա րա նը, հայ ցը բա վա րա րե լով, ի թիվս այլ նի, նշել է, որ « հայց վոր ներն ի րենց ի րա-
վուն քի խախտ ման մա սին ի մա ցել են Եր ևան քա ղա քի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ-
հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մից թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան գոր ծով 2014 
թվա կա նի մար տի 31-ին կա յաց ված դա տավճ ռից, ո րն ու ժի մեջ է մտել 08.08.2014 թվա կա նին, 
հետ ևա բար հայց վոր նե րի հա մար սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ներ կա յաց ված հայ ցա դի-
մու մը դա տա րան ներ կա յաց նե լու հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թաց քը սկս վել է այդ 
օր վա նից, այ սինքն՝ 08.08.2014 թվա կա նից, ո ւս տի հայ ցա դի մու մը կա րող էր ներ կա յաց վել 
մինչև 08.08.2017 թվա կա նը, հետ ևա բար այն ներ կա յաց վել է հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ-
կե տի ըն թաց քում»:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Նա րի նե Ա սատ րյա նի կող մից ներ կա յաց ված վե-
րաքն նիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի վճի ռը թող նե լով օ րի նա կան ու ժի մեջ, ը ստ է ու թյան, հիմն ա-
վոր է հա մա րել Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը:

 Մինչ դեռ վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով ստո-
րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյա նը՝ հարկ է ար ձա նագ րել 
հետ ևյա լը.

 Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ և Է դո ւարդ Ե րե մյան ներն 12.03.2011 թվա կա նին կնք ված 
բնա կա րա նի գրա վի (հի փո թե քի) և փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի 1.2 կե տով հա վաս տել են 
փո խա ռու թյան գու մա րը ստա նա լու փաս տը՝ ար ձա նագ րե լով, որ փո խա ռուն փո խա տո ւից 
վերց րեց 5.475.000 ՀՀ դրա մը, ո րը պար տա վոր վում է վե րա դարձ նել: Ե վս մեկ ան գամ ան-
հրա ժեշտ է ը նդ գծել, որ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թացքն սկս վում է այն օր վա-
նից, ե րբ ան ձն ի մա ցել է կամ պետք է ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին, ո րը 
կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել այս կամ այն ի րա դար ձու թյան վրա հաս նե լու հետ: 
Այ սինքն՝ օ րենս դիրն ի րա վուն քի խախտ ման մա սին ան ձի տե ղե կաց ված լի նե լը պայ մա-
նա վո րել է տվյալ ան ձի կող մից այդ մա սին հաս տա տա պես ի մա նա լու հան գա ման քով կամ 
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ո րո շա կի հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում այդ մա սին ող ջամ տո րեն տե ղե կաց ված լի նե լու 
կան խա վար կա ծով: Ը նդ ո րում, ե թե ա ռա ջին դեպ քում շա հագր գիռ ան ձի ի րա զեկ վա ծու թյան 
փաս տը կա րող է հաս տատ վել ո ւղ ղա կի ա պա ցույց(ներ)ով, ա պա մյուս դեպ քում նման հետ-
ևու թյու նը կա րող է բխեց վել նաև գոր ծի հան գա մանք նե րից: Տվյալ պա րա գա յում պայ մա-
նագ րի կող մե րի կող մից գու մա րը ստա նա լու փաս տի ամ րագ րու մը գրա վոր ե ղա նա կով կա-
րող է դի տարկ վել գու մա րը հանձ նե լու ի րա դար ձու թյուն, ո րով էլ օ րենս դի րը պայ մա նա վո րել 
է փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի կնք ված լի նե լու հան գա ման քը, և դրա հա ջորդ օր վա նից 
հնա րա վոր է հաշ վարկ վի փո խա ռո ւի կող մից փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի՝ ան փո ղու թյան 
հիմ քով վի ճարկ ման պա հան ջի նկատ մամբ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տը: Այ սինքն՝ նշ-
ված փաս տի ար ձա նագր ման պա հին, ե թե փո խա ռուն փաս տա ցի ստա ցել է պայ մա նագ րով 
նշ ված փո խա ռու թյան գու մա րից ա վե լի պա կաս գու մար, ող ջամ տո րեն պետք է ի մա նար իր 
ի րա վունք նե րի են թադ րյալ խախտ ման մա սին: Սույն դեպ քում Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, 
Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րը և Նա րի նե Ա սատ րյա նը, 12.03.2011 թվա կա նին կն քե լով բնա կա րա նի 
գրա վի (հի փո թե քի) և փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը, դրա նում ամ րագ րել են նաև գու մա-
րը հանձ նե լու և ստա նա լու ի րո ղու թյու նը, ո րի հա ջորդ օր վա նից՝ 13.03.2011 թվա կա նից, ող-
ջամ տո րեն են թադր վում է, որ հայց վոր նե րը պետք է ի մա նային նաև ի րենց ի րա վունք նե րի 
խախտ ման փաս տի վե րա բե րյալ:

 Մի ա ժա մա նակ, ը ստ բո ղո քա բե րի փաս տարկ նե րի՝ Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, 
Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րը ձեռ նա մուխ են ե ղել ի րենց են թադ րյալ խախտ ված ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյա նը դեռևս 2011 թվա կա նին թիվ Ե ՄԴ/0722/02/011 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի 
շր ջա նակ նե րում՝ դա տա րա նից պա հան ջե լով ան վա վեր ճա նա չել ի րենց և Նա րի նե Ա սատ-
րյա նի միջև 12.03.2011 թվա կա նին կնք ված բնա կա րա նի գրա վի (հի փո թե քի) և փո խա ռու թյան 
պայ մա նա գի րը: Վե րոգ րյալ փաս տար կից հետ ևում է, որ սույն գոր ծով հայց վոր նե րի կող-
մից ի րենց ի րա վունք նե րի խախտ ման փաս տի ի րա զեկ վա ծու թյու նը կա րող է հիմն ա վոր վել 
ոչ մի այն ող ջամ տո րեն հիմն ա վոր վող կան խա վար կա ծով, այլև ո ւղ ղա կի ա պա ցույ ցով՝ թիվ 
Ե ՄԴ/0722/02/011 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով կա յաց ված վճ ռով, ո րով կա րող է հաս տա տա-
պես հիմն ա վոր վել հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի սկիզ բը: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-
ձա նագ րում է սա կայն, որ նշ ված վճիռն առ կա չէ սույն գոր ծում, այն դեպ քում, ե րբ կող մե րը 
փաս տար կել են դրա գո յու թյու նը, ի նչն այ դու հան դերձ ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան-
նե րի կող մից: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ մի այն նշ ված վճ ռի առ կա յու թյան և հե-
տա զոտ ման պայ ման նե րում է հնա րա վոր պար զել՝ ա րդյոք սույն գոր ծով և նախ կի նում քնն-
ված գոր ծով հայց վոր նե րը միև նույն ան ձինք են, ի նչ փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րով է 
հայ ցը հա րուց վել և ի նչ պա հանջ է ներ կա յաց վել նախ կի նում քնն ված գոր ծի շր ջա նակ նե րում: 
Վե րը նշ ված հան գա մանք նե րի բա ցա հայ տումն է ա կան նշա նա կու թյուն կա րող է ու նե նալ 
սույն գոր ծով հայց վոր նե րի կող մից ի րենց ի րա վունք նե րի են թադ րյալ խախտ ման փաս տի 
ի րա զեկ վա ծու թյու նը հաս տա տա պես պար զե լու և գնա հա տե լու հա մար:

Ն ման պայ ման նե րում սույն գոր ծով առ կա էր նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն՝ վե-
րոն շյալ դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի սկիզ բը հաս տա-
տա պես ո րո շե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րո հի շյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի առ կա յու թյու նը բա վա րար է` սույն վճ ռա բեկ բո ղո-
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քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված նե րի հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լու հա մար:

5. Հա տուկ կար ծի քը դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 քն նու թյան հետ կապ-
ված այլ ծախ սե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը, ո րի դեմ կա յաց վել է եզ րա փա կիչ դա տա կան ա կտ, 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, ի նչ 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 ան հրա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու-
թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն` վե րաքն նիչ կամ Վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քն նու թյան հետ 
կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են նույն գլ խի 
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 րաքն նիչ կամ Վճ ռա 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 ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ] գլ խի կա նոն նե րի 
հա մա ձայն:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի բա վա րար ման ար դյուն քում գոր ծը պետք է ու-
ղարկ վեր նոր քն նու թյան, այդ պա րա գա յում դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին հնա-
րա վոր չէր ան դրա դառ նալ գոր ծի քն նու թյան ներ կա փու լում:

 Վե րոգ րյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րից ել նե լով՝ գտ նում եմ, որ սույն գոր ծով վճ ռա-
բեկ բո ղո քը են թա կա էր բա վա րար ման, այն է՝ ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 16.11.2017 թվա կա նի ո րո շու մը պետք է բե կան վեր և գործն ու ղարկ վեր Եր ևան քա ղա քի 
ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան` նոր քն նու թյան, ի սկ դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման 
հար ցին պետք էր ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ` Ե. Խունդ կարյան
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տի կող մից թիվ Ե ՄԴ/1252/02/16 քա ղա քա ցի ա կան 

 գոր ծով 29.03.2019 թվա կա նին կա յաց ված ո րոշ ման վե րա բե րյալ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա-
կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան), գրա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Նա րի-
նե Ա սատ րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 16.11.2017 
թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Վա լե րի և Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րի 
ը նդ դեմ Նա րի նե Ա սատ րյա նի, եր րորդ ան ձինք ՀՀ նո տա րա կան պա լա տի, Ար տակ Մար տի-
րո սյա նի` 12.03.2011 թվա կա նին կնք ված փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը 3.300 Ա ՄՆ դո լա րին 
հա մար ժեք 1.200.000 ՀՀ դրա մի չա փով կնք ված, ի սկ 4.300.000 ՀՀ դրա մի մա սով չկնք ված 
հա մա րե լու պա հանջ նե րի մա սին, 2019 թվա կա նի մար տի 29-ին ո րո շել է «Վճ ռա բեկ բո ղո-
քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 16.11.2017 թվա կա նի 
ո րո շու մը և փո փո խել այն՝ հայ ցը մեր ժել: Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Վա լե րի և Է դո ւարդ Ե րե մյան-
նե րից հա մա պար տու թյան կար գով հօ գուտ Նա րի նե Ա սատ րյա նի բռ նա գան ձել 8.000 ՀՀ 
դրամ՝ որ պես հայ ցա դի մու մի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման, 
20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի 
հա տուց ման և 40.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե-
տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար»:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան 
պա լա տի դա տա վոր Ս. Ան տո նյանս, հա մա ձայն չլի նե լով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա-
ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի կող մից 29.03.2019 թվա կա նին թիվ Ե ՄԴ/1252/02/16 քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծով կա յաց ված ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սի հետ, ղե կա վար վե լով 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի 9-րդ և 10-րդ մա սե րով, 
շա րադ րում եմ հա տուկ կար ծիքս նույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սի վե րա բե րյալ:

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
 Դի մե լով դա տա րան` Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Վա լե րի և Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րը պա հան-

ջել են 12.03.2011 թվա կա նին կնք ված փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը կնք ված հա մա րել 3.300 
Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 1.200.000 ՀՀ դրա մի չա փով, ի սկ 4.300.000 ՀՀ դրա մի մա սով հա-
մա րել չկնք ված։ 

Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Մկրտ չյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 13.07.2017 թվա կա նի 
վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է՝ 12.03.2011 թվա կա նին Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ և Է դո ւարդ 
Ե րե մյան նե րի և Նա րի նե Ա սատ րյա նի միջև կնք ված բնա կա րա նի գրա վի (հի փո թե քի) և փո-
խա ռու թյան խա ռը պայ մա նա գի րը կնք ված է հա մար վել 3.300 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 
1.200.000 ՀՀ դրամ գու մա րի չա փով, ի սկ 4.300.000 ՀՀ դրամ գու մա րի մա սով հա մար վել է 
չկնք ված:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
16.11.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ Նա րի նե Ա սատ րյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա-
տա րա նի 13.07.2017 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Նա րի նե Ա սատ րյա նը:
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Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Կա րի նե Ե րե մյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Սե-
դա Սա ֆա րյա նը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 331րդ, 332րդ 

հոդ ված նե րը, 337րդ հոդ վա ծի 1ին կե տը, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52րդ հոդ վա ծի 2րդ և 3րդ կե տե րը, 53
րդ հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի ի րա կա նաց րել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի բազ մա կող-

մա նի և օբյեկ տիվ քն նու թյուն, հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ թիվ Ե ՄԴ/0722/02/11 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 15.11.2011 թվա կա նին կա յաց ված վճ ռով ար դեն ի սկ հաս տատ վել են 
այն պի սի հան գա մանք ներ, ո րոնք նա խա դա տե լի են սույն գոր ծի հա մար և դրանց հա կա ռակ 
փաս տեր չէ ին կա րող ա պա ցուց վել:

 Մի ա ժա մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ թիվ 
Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան գոր ծով կա յաց ված դա տավճ ռով հաս տատ ված փաս տե րը նա-
խա դա տե լի չէ ին կա րող լի նել սույն գոր ծի հա մար, քա նի որ նախ կի նում քնն ված թիվ 
Ե ՄԴ/0722/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա րա նի վճ ռով ար-
դեն ի սկ հաս տատ վել է այն հան գա ման քը, որ Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Վա լե րի և Է դո ւարդ Ե րե-
մյան նե րը ստա ցել են փո խա ռու թյան գու մա րը:

 Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է կի րա ռել հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ետ-
նե րը կար գա վո րող ի րա վա նոր մե րը և այդ ժամկ ե տի հաշ վար կը սկ սե լով թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 
քրե ա կան գոր ծով կա յաց ված դա տավճ ռի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա նից՝ հաշ վի չի 
ա ռել այն հան գա ման քը, որ հայց վոր ներն ի րենց ի րա վունք նե րի են թադ րյալ խախտ ման մա-
սին ի մա ցել են ա վե լի վաղ:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա՝ բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 16.11.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել՝ Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Վա լե րի և Է դո-
ւարդ Ե րե մյան նե րի հայ ցը մեր ժել:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ ա վո րում ե րը.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա տա րել է գոր ծի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ քն նու-

թյուն, ճիշտ է ո րո շել գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը և սույն ի րա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի օ րենսդ րու թյու նը: Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
հետ ևու թյուն նե րը հիմն ա վոր են և պատ ճա ռա բան ված, ո ւս տի վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է 
մերժ ման:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը`
1) Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րի և Նա րի նե Ա սատ րյա նի միջև 

12.03.2011 թվա կա նին կնք վել է բնա կա րա նի գրա վի (հի փո թե քի) և փո խա ռու թյան պայ մա նա-
գիր, ո րով Նա րի նե Ա սատ րյա նը Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ և Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րին 
փո խա ռու թյամբ տվել է 5.475.000 ՀՀ դրամ, ո րը վեր ջին ներս պար տա վոր վել են վե րա դարձ-
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նել եր կու ա մս վա ըն թաց քում, և ի ա պա հո վումն նշ ված պար տա վո րու թյան կա տար ման՝ 
գրա վադ րել են սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րենց պատ կա նող՝ Եր ևա նի Մոլ դո վա կան 
փո ղոց, 50/1 շենք, թիվ 41 հաս ցե ում գտն վող 66,7քմ ը նդ հա նուր մա կե րե սով ան շարժ գույ քը: 
Նշ ված պայ մա նագ րի 1.2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ « փո խա ռուն փո խա տո ւից վերց րեց սույն պար-
տա վո րու թյան է ու թյու նը կազ մող 5.475.000 ՀՀ դրամ գու մա րը…» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 20-21).

2) Թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան գոր ծով 31.03.2014 թվա կա նին կա յաց ված և 08.08.2014 
թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռի հա մա ձայն՝ Ար տակ Մար տի րո սյա նին մե-
ղադ րանք է ա ռա ջադր վել այն բա նի հա մար, որ նա 12.03.2011 թվա կա նին Շեն գա վի թի նո-
տա րա կան գրա սե նյա կում միջ նոր դել է Վա լե րի, Ա նդ րա նիկ, Կա րի նե և Է դո ւարդ Ե րե մյան-
նե րին գրա վի (հի պո թե քի) փո խա ռու թյան պայ մա նա գիր կն քել Նա րի նե Ա սատ րյա նի հետ, 
ո րով գրա վադր վել է Ե րե մյան նե րին պատ կա նող Եր ևան քա ղա քի Մոլ դո վա կան փո ղո ցի 50/1 
շեն քի 41-րդ բնա կա րա նը, ո րից հե տո պայ մա նագ րով նա խա տես ված և Նա րի նե Ա սատ րյա-
նի կող մից տր ված 11.000 Ա ՄՆ դո լա րից 3.300 Ա ՄՆ դո լա րը տվել է Ա. Ե րե մյա նին, ի սկ մնա-
ցած 7.700 Ա ՄՆ դո լա րը խա բե ու թյամբ և Ա.Ե րե մյա նի վս տա հու թյու նը չա րա շա հե լու ե ղա-
նա կով հափշ տա կել է նրա նից` վեր ջի նիս պատ ճա ռել 2.871.484 ՀՀ դրա մի գույ քային վնաս։ 
Նշ ված դա տավճ ռով հաս տատ վել է Ար տակ Մար տի րո սյա նի կող մից 12.03.2011 թվա կա նին 
խա բե ու թյամբ և վս տա հու թյու նը չա րա շա հե լու ե ղա նա կով Կա րի նե Ե րե մյա նին խո շոր չա փե-
րի գույ քային վնաս պատ ճա ռե լու փաս տը, ո րի հա մար Ար տակ Մար տի րո սյա նը մե ղա վոր է 
ճա նաչ վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տով (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 32-34).

3) Սույն գոր ծով հայ ցա դի մու մը Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր-
ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան է ներ կա յաց վել 28.04.2016 թվա կա նին (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 3-6).

4) Նա րի նե Ա սատ րյա նը 01.08.2016 թվա կա նին Դա տա րան է ներ կա յաց րել հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամկ ե տը բաց թող նե լու հիմ քով հայ ցը մեր ժե լու մա սին միջ նոր դու թյուն՝ պատ-
ճա ռա բա նե լով, որ հայց վոր նե րի ի րա վունք նե րի են թադ րյալ խախտ ման մա սին վեր ջին ներս 
ի մա ցել են ա ռն վազն 12.03.2011 թվա կա նին պայ մա նա գի րը կն քե լիս, բա ցի այդ՝ ար դեն ի սկ 
թիվ Ե ՄԴ/0722/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում վեր ջին ներս ձեռ նա մուխ են 
ե ղել ի րենց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 65-67):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը. 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 

պայ մա նա վոր ված է սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հին 
գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա-
բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի 
մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ փո խա ռու թյան պայ մա նա գիրն ան փո ղու թյան 
հիմ քով վի ճար կե լու հայ ցա պա հանջ նե րի նկատ մամբ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի 
սկիզ բը ո րո շե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նա նմա-
նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա-
մար, ի նչ պես նաև սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է սույն վճ-
ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
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դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի 
առ կա յու թյամբ, այն է` Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 331-
րդ, 332-րդ հոդ ված նե րի, 337-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր-
ևույթ դա տա կան սխալ, ո րն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կա յու թյու նը հիմն ա վոր վում է 
ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով.

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա
մա րում ան դրա դառ նալ հետ ևյալ հար ցադր մա նը. ո ՞ր պա հից պետք է սկս վի փո խա ռու թյան 
պայ մա նա գի րը գու մա րը չս տա նա լու կամ ա վե լի պա կաս չա փով ստա նա լու հիմ քով վի ճար
կե լու հա մար հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ ե տի ըն թաց քի սկիզբն այն պա րա գա յում, ե րբ 
փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով կող մե րը հաս տա տել են գու մա րը տա լու և ստա նա լու փաս
տը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 331-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հայ ցային վա ղե մու թյուն 
է հա մար վում ի րա վուն քը խախտ ված ան ձի հայ ցով ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ժա մա նա-
կա հատ վա ծը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 332-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հայ ցային վա ղե մու թյան 
ը նդ հա նուր ժամկ ե տը ե րեք տա րի է:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 335-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը 
հայ ցային վա ղե մու թյու նը կի րա ռում է վի ճող կող մի դի մու մի հի ման վրա: Հայ ցային վա ղե մու-
թյան ժամկ ե տի լրա նա լը, ո րի 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 ցի ա կան օ րենսգր քի 337-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` հայ ցային վա-
ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թացքն uկu վում է այն oր վա նից, ե րբ ան ձն ի մա ցել է կամ պետք է 
ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խախտ ման մաuին: Այդ կա նո նից բա ցա ռու թյուն նե րը uահ-
ման վում են նույն o րենuգր քով և այլ o րենք նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 326-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ օ րեն քով, այլ 
ի րա վա կան ակ տե րով, գոր ծար քով սահ ման ված կամ դա տա րա նի նշա նա կած ժամկ ե տը 
ո րոշ վում է օ րա ցու ցային տա րով, ամ սով, ամ սաթ վով կամ տա րի նե րով, ա միս նե րով, շա բաթ-
նե րով, օ րե րով կամ ժա մե րով հաշ վարկ վող ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի ա վար տով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 327-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ժա մա նա կա հատ վա ծով 
ո րոշ վող ժամկ ետն սկս վում է այն օ րա ցու ցային տար վա, ա մս վա և ամ սաթ վի կամ այն ի րա-
դար ձու թյան վրա հաս նե լու հա ջորդ օր վա նից, ո րով ո րոշ ված է ժամ ե տի սկիզ բը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ նշել է, որ հայ ցային վա-
ղե մու թյան ժամկ ետն այն ժա մա նա կա հատ վածն է, ո րն ան ձին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
դի մե լու դա տա րան իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հայ ցով: Օ րենս դի րը, ամ րագ րե լով 
հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տը, սահ մա նել է նաև այդ ժամկ ե տի հաշ վարկ ման կար գը: 
Այն է` հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թացքն սկս վում է այն օր վա նից, ե րբ ան ձն ի մա-
ցել է կամ պետք է ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին (տե՛ս, Սեր գեյ Սարգ սյանն 
ը նդ դեմ Ա րա Սարգ սյա նի և մյուս նե րի թիվ Ե ԿԴ/0881/02/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ
ռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2014 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 877-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` փո խա ռու թյան 
պայ մա նագ րով մեկ կող մը (փո խա տուն) մյուս կող մի (փո խա ռո ւի) սե փա կա նու թյանն է հանձ-
նում դրամ կամ տե սա կային հատ կա նի շով ո րոշ վող այլ գույք, ի սկ փո խա ռուն պար տա վոր-
վում է փո խա տո ւին վե րա դարձ նել միև նույն գու մա րի դրամ (փո խա ռու թյան գու մա րը) կամ 
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փո խա տո ւից ստաց ված գույ քին հա վա սար քա նա կի և նույն տե սա կի ու ո րա կի գույք: Փո խա-
ռու թյան պայ մա նա գի րը կնք ված է հա մար վում դրամ կամ այլ գույք հանձ նե լու պա հից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 878-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` փո խա ռու թյան 
պայ մա նա գի րը կնք վում է գրա վոր: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` ի հա վաս տումն 
փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի և դրա պայ ման նե րի` կա րող է ներ կա յաց վել փո խա ռո ւի տված 
ստա ցա կա նը կամ փո խա տո ւի կող մից փո խա ռու ին ո րո շա կի դրա մա կան գու մար կամ 
ո րո շա կի քա նա կի գույք տա լը հա վաս տող այլ փաս տա թուղթ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 880-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` փո խա ռուն 
պար տա վոր է, փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով նա խա տես ված ժամկ ե տում և կար գով, փո խա-
տո ւին վե րա դարձ նել ստաց ված փո խա ռու թյան գու մա րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 882-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ փո խա ռուն 
ի րա վունք ու նի վի ճար կել փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը, ե թե ա պա ցու ցում է, որ ին քը փո-
խա տո ւից ի րա կա նում դրամ կամ այլ գույք չի ստա ցել կամ ստա ցել է պայ մա նագ րում նշ վա-
ծից ա վե լի պա կաս քա նա կով:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ան դրա դար ձել է վե րը նշ-
ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյա նը՝ դիր քո րո շում հայտ նե լով այն մա սին, որ փո խա ռու թյան 
պայ մա նա գի րը գրա վոր ձևով կնք վող գոր ծարք է, ո րի ու ժով փո խա տուն փո խա ռո ւին է 
հանձ նում դրամ կամ տե սա կային հատ կա նի շով ո րոշ վող այլ գույք, ի սկ փո խա ռուն պար տա-
վոր վում է փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով նա խա տես ված ժամկ ե տում և կար գով փո խա տո-
ւին վե րա դարձ նել փո խա ռու թյան գու մա րը կամ փո խա տո ւից ստաց ված գույ քին հա վա սար 
քա նա կի և նույն տե սա կի ու ո րա կի գույք: Փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը կնք ված է հա-
մար վում դրա նով նա խա տես ված դրա մը կամ այլ գույ քը հանձ նե լու պա հից (տե՛ս, Վա հե 
Սա հա կյանն ը նդ դեմ Լե ո նիդ Ներ սի սյա նի թիվ Ե ՔԴ/0916/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 29.07.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մամբ վե րա հաս տա տե լով վե րոգ րյալ դիր քո րո շու մը՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը հա վե լել է, որ օ րենս դի րը, փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի հա մար պար տա դիր հա մա-
րե լով գրա վոր ձևը,ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյան շր ջա նա կը սահ մա նա փա կել է մի այն 
գրա վոր ա պա ցույց նե րով…: Օ րենս դի րը, պար տա դիր հա մա րե լով փաս տաթղ թի ներ կա-
յա ցու մը, չի սահ մա նել գրա վոր ա պա ցույց նե րի սպա ռիչ ցանկ` հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով 
ներ կա յաց նե լու ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 54-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող ցան կա ցած 
գրա վոր ա պա ցույց, ո րը կհաս տա տի փո խա ռո ւին ո րո շա կի դրա մա կան գու մար կամ ո րո շա-
կի քա նա կի գույք տա լը (տե´ս, Հրանտ Ա վե տի սյանն ը նդ դեմ «Տ րան սու նի վեր սալ» ՓԲԸի 
թիվ Ե ԿԴ/4542/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա
նի ո րո շու մը):

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ փո խա ռու թյան պայ-
մա նա գի րը կա րող է կնք ված հա մար վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ առ կա են պայ մա նագ րով 
սահ ման ված դրա մը կամ գույ քը հանձ նե լու վե րա բե րյալ գրա վոր ա պա ցույց ներ: Այ սինքն՝ 
օ րենս դի րը փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի կնք վա ծու թյունն ան մի ջա կա նո րեն կախ վա ծու-
թյան մեջ է դրել փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով սահ ման ված դրա մը կամ գույ քը հանձ նե լու 
փաս տից, ին չը են թադ րում է, որ նշ ված դրա մը կամ գույ քը ստաց ված չլի նե լու հան գա ման-
քը ող ջամ տո րեն պետք է հայտ նի լի նի փո խա ռո ւին ան մի ջա պես այն պա հին, ե րբ վեր ջինս 
հա վաս տում է դրա մը կամ գույ քը ստա նա լու փաս տը: Այս պես, բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ 
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փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով սահ ման ված դրա մը կամ գույ քը ստա նա լու մա սին փո խա-
ռու թյան պայ մա նագ րում կա տար վում է հա տուկ նշում, ա պա պայ մա նա գի րը ստո րագ րե լու 
փաս տով փո խա ռուն հաս տա տում է դրա մը կամ գույ քը ստա նա լու հան գա ման քը: Ո ւս տի, 
ե թե դրա մը կամ գույ քը ստա նա լու մա սին հա տուկ նշում պա րու նա կող փո խա ռու թյան պայ-
մա նա գի րը ստո րագ րե լու պա հին փո խա ռուն չի ստա նում դրա նում նշ ված գու մա րը կամ գույ-
քը, ա պա այդ պա հից սկ սած վեր ջի նիս հայտ նի է դառ նում իր ի րա վունք նե րի խախտ ման 
մա սին, հետ ևա բար իր խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման նպա տա կով դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան փո խա ռուն պետք է դի մի օ րեն քով սահ ման ված հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամկ ե տի ըն թաց քում: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ փո խա ռու թյան պայ մա նա գիրն ան-
փո ղու թյան հիմ քով վի ճար կե լու հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տը պետք է հաշ վար կել փո-
խա ռու թյամբ սահ ման ված դրա մը կամ գույ քը փո խա ռո ւին հանձ նե լու փաս տը որ ևէ ե ղա նա-
կով ամ րագ րե լու պա հին հա ջոր դող օր վա նից: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Է դո ւարդ Ե րե մյան-
նե րի և Նա րի նե Ա սատ րյա նի միջև 12.03.2011 թվա կա նին կնք վել է բնա կա րա նի գրա վի (հի-
փո թե քի) և փո խա ռու թյան պայ մա նա գիր, ո րով Նա րի նե Ա սատ րյա նը Վա լե րի, Կա րի նե, 
Ա նդ րա նիկ և Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րին փո խա ռու թյամբ տվել է 5.475.000 ՀՀ դրամ, ո րը վեր-
ջին ներս պար տա վոր վել են վե րա դարձ նել եր կու ա մս վա ըն թաց քում, և ի ա պա հո վումն նշ-
ված պար տա վո րու թյան կա տար ման՝ գրա վադ րել են սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րենց 
պատ կա նող՝ Եր ևա նի Մոլ դո վա կան փո ղոց, 50/1 շենք, թիվ 41 հաս ցե ում գտն վող 66,7քմ ը նդ-
հա նուր մա կե րե սով ան շարժ գույ քը: Նշ ված պայ մա նագ րի 1.2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ փո խա-
ռուն փո խա տո ւից վերց րեց սույն պար տա վո րու թյան է ու թյու նը կազ մող 5.475.000 ՀՀ դրամ 
գու մա րը:

 Նա րի նե Ա սատ րյա նը 01.08.2016 թվա կա նին Դա տա րան է ներ կա յաց րել հայ ցային վա-
ղե մու թյան ժամկ ե տը բաց թող նե լու հիմ քով հայ ցը մեր ժե լու մա սին միջ նոր դու թյուն՝ պատ-
ճա ռա բա նե լով, որ հայց վոր նե րի ի րա վունք նե րի են թադ րյալ խախտ ման մա սին վեր ջին ներս 
ի մա ցել են ա ռն վազն 12.03.2011 թվա կա նին պայ մա նա գի րը կն քե լիս, բա ցի այդ՝ ար դեն ի սկ 
թիվ Ե ՄԴ/0722/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում վեր ջին ներս ձեռ նա մուխ են 
ե ղել ի րենց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը:

 Դի մե լով դա տա րան՝ Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ և Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րը պա հան-
ջել են 12.03.2011 թվա կա նին կնք ված փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը կնք ված հա մա րել 3.300 
Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 1.200.000 ՀՀ դրա մի չա փով, ի սկ 4.300.000 ՀՀ դրա մի մա սով հա-
մա րել չկնք ված:

 Դա տա րա նը, հայ ցը բա վա րա րե լով, նշել է, որ թիվ Ե ՄԴ/0722/02/11 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով 15.11.2011 թվա կա նին կա յաց ված և 16.05.2012 թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
վճ ռով հաս տատ ված հան գա մանք նե րը, այն է՝ «...ան շարժ գույ քի գրա վի դի մաց կող մե րի 
միջև կնք վել է փո խա ռու թյան պայ մա նա գիր, և որ պես փո խա ռու թյամբ վերց ված գու մա րի 
վե րա դարձ նե լի ու թյան ե րաշ խիք Եր ևա նի Մոլ դո վա կան փո ղո ցի 50/1 շեն քի թիվ 41 բնա-
կա րա նը հա մա սե փա կա նա տե րե րի կող մից գրավ է դր վել, ին չի հի ման վրա էլ Նա րի նե 
Ա սատ րյա նը հայց վոր նե րին հանձ նել է 5.475.000 դրամ` Պայ մա նագ րի 1.2 կե տի հա մա ձայն` 
« Փո խա ռուն փո խա տո ւից վերց րեց սույն պար տա վո րու թյան է ու թյու նը կազ մող 5.475.000 ՀՀ 
դրամ գու մա րը»», «..ի նչ վե րա բեր վում է հայց վոր նե րի այն պնդ մա նը, որ ստա ցել են մի մի-
այն 3.300 Ա ՄՆ դո լար, ի սկ մնա ցած 10.000 Ա ՄՆ դո լա րը Նա րի նե Ա սատ րյա նը խոս տա ցել 
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է ի րենց հանձ նել ո րոշ ժա մա նակ ան ց, դա տա րա նը գտավ, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ-
ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի հա մա ձայն` գոր ծին մաu նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պետք է ա պա ցու ցի իր վկա յա կո-
չած փաu տե րը, մինչ դեռ տվյալ դեպ քում հայց վոր նե րը դա տա րա նին չեն ներ կա յաց րել որ-
ևէ ա պա ցույց վե րը նշ վա ծի կա պակ ցու թյամբ», ի նչ պես նաև թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան 
գոր ծով 31.03.2014 թվա կա նին կա յաց ված և 08.08.2014 թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
դա տավճ ռով հաս տատ ված հան գա մանք նե րը նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն ու նեն սույն 
գոր ծի հա մար: Նման պայ ման նե րում Դա տա րա նը գտել է, որ հիմն ա վոր վում է այն փաս-
տը, որ Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րը Նա րի նե Ա սատ րյա նից ստա-
ցել են 1.200.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես փո խա ռու թյան գու մար, ի սկ պայ մա նագ րով նա խա տես-
ված մնա ցած՝ 4.300.000 ՀՀ դրա մը, չեն ստա ցել, ո ւս տի այդ մա սով պայ մա նա գի րը պետք 
է հա մար վի չկնք ված: Բա ցի այդ, Դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամ ետն ան ցնե լու հիմ քով հայ ցը մեր ժե լու մա սին Նա րի նե Ա սատ րյա նի կող մից ներ կա
յաց ված միջ նոր դու թյա նը, գտել է, որ այն են թա կա է մերժ ման, քա նի որ Վա լե րի, Կա րի
նե, Ա նդ րա նիկ և Է դու արդ Ե րե մյան ներն ի րենց ի րա վունք նե րի խախտ ման մա սին ի մա ցել 
են թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան գոր ծով 31.03.2014 թվա կա նին կա յաց ված դա տավճ ռից, 
ո րի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա նից՝ 08.08.2014 թվա կա նից պետք է հաշ վար կել 
հայ ցային վա ղե մու թյան ե ռա մյա ժամ ե տը, որ պի սի պայ ման նե րում հայց վոր նե րը բաց չեն 
թո ղել հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ ե տը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Նա րի նե Ա սատ րյա նի կող մից ներ կա յաց ված վե-
րաքն նիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի վճի ռը թող նե լով օ րի նա կան ու ժի մեջ, ը ստ է ու թյան, հիմն ա-
վոր է հա մա րել Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը:

 Մինչ դեռ վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե 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 րի հիմն ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րել է հետ ևյա լը.

 Սույն գոր ծի փաս տե րից հետ ևում է, որ Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ և Է դո ւարդ Ե րե-
մյան ներն 12.03.2011 թվա կա նին կնք ված բնա կա րա նի գրա վի (հի փո թե քի) և փո խա ռու թյան 
պայ մա նագ րի 1.2-րդ կե տով հա վաս տել են փո խա ռու թյան գու մա րը ստա նա լու փաս տը՝ ար-
ձա նագ րե լով, որ փո խա ռուն փո խա տո ւից վերց րեց 5.475.000 ՀՀ դրա մը, ո րը պար տա վոր-
վում է վե րա դարձ նել:

 Դա տա րա նը հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ետն ան ցնե լու հիմ քով հայ ցը մեր ժե լու մա-
սին Նա րի նե Ա սատ րյա նի կող մից ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյու նը մեր ժել է՝ գտ նե լով, որ 
Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ և Է դո ւարդ Ե րե մյան ներն ի րենց ի րա վունք նե րի խախտ ման 
մա սին ի մա ցել են թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան գոր ծով 31.03.2014 թվա կա նին կա յաց ված 
դա տավճ ռից, ո րի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա նից՝ 08.08.2014 թվա կա նից պետք է 
հաշ վար կել հայ ցային վա ղե մու թյան ե ռա մյա ժամկ ե տը, որ պի սի պայ ման նե րում հայց վոր նե-
րը բաց չեն թո ղել հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տը, ին չը հիմն ա վոր է հա մա րել նաև Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյա նը, հարկ է հա-
մա րել նշել, որ Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ և Է դո ւարդ Ե րե մյան ներն 12.03.2011 թվա կա նին 
կնք ված բնա կա րա նի գրա վի (հի փո թե քի) և փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով հա վաս տել են 
գու մա րը ստա նա լու փաս տը՝ ար ձա նագ րե լով, որ փո խա ռուն փո խա տո ւից վերց րեց 5.475.000 
ՀՀ դրա մը, ո րը պար տա վոր վում է վե րա դարձ նել: Այ սինքն՝ նշ ված փաս տի ար ձա նագր ման 
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պա հին, ե թե ի րա կա նում փո խա ռուն ստա ցել է պայ մա նագ րով նշ ված փո խա ռու թյան գու-
մա րից ա վե լի պա կաս գու մար, ա պա փո խա ռուն իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին ի մա ցել է 
հենց այդ ժա մա նակ: Ա վե լին, թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան գոր ծով 31.03.2014 թվա կա նին 
կա յաց ված և 08.08.2014 թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով հաս տատ վել է 
Ար տակ Մար տի րո սյա նի կող մից 12.03.2011 թվա կա նին խա բե ու թյամբ և վս տա հու թյու նը չա-
րա շա հե լու ե ղա նա կով Կա րի նե Ե րե մյա նին խո շոր չա փե րի գույ քային վնաս պատ ճա ռե լու 
փաս տը, ին չի հետ ևան քով էլ վեր ջինս այդ քրե ա կան գոր ծով ճա նաչ վել է տու ժող: Այ սինքն՝ 
նշ ված դա տավ ճի ռը վե րա բե րել է Ար տակ Մար տի րո սյա նի կող մից Կա րի նե Ե րե մյա նի գույ քը 
հափշ տա կե լուն, այլ ոչ Նա րի նե Ա սատ րյա նի կող մից հանձն վող գույ քին, հետ ևա բար Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ար տակ Մար տի րո սյա նի կող մից Կա րի նե Ե րե մյա նի գույ քը 
հափշ տա կե լու փաս տը հաս տատ ված լի նելն ի նք նին վկա յում է այն մա սին, որ հան ցա գոր-
ծու թյամբ վնա սը պատ ճառ վել է հենց Կա րի նե Ե րե մյա նին, ի սկ դա տավճ ռով հաս տատ ված 
հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի չա փի, ի նչ պես նաև այդ վնա սի հա տուց ման պա-
հան ջի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան մա սով դա տավ ճի ռը սույն գոր ծով նա խա դա տե լի 
չէ: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 12.03.2011 թվա կա նին կնք ված 
բնա կա րա նի գրա վի (հի փո թե քի) և փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը դրա նում նշ ված գու մա րը 
հայց վոր նե րի կող մից ստա նա լու փաս տը հաս տա տող ո ւղ ղա կի ա պա ցույց է հան դի սա նում, 
ո րի 1.2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ « փո խա ռուն փո խա տո ւից վերց րեց սույն պար տա վո րու թյան 
է ու թյու նը կազ մող 5.475.000 ՀՀ դրամ գու մա րը», ի սկ թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան գոր-
ծով 31.03.2014 թվա կա նին կա յաց ված և 08.08.2014 թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
դա տավ ճի ռը պայ մա նագ րում նշ ված գու մա րը հայց վոր նե րի կող մից ստա նա լու փաս տը 
հաս տա տող ա նուղ ղա կի ա պա ցույց է, քա նի որ դրա նից ա կն հայտ է դառ նում, որ Ար տակ 
Մար տի րո սյա նը խո շոր չա փե րի գույ քային վնաս է պատ ճա ռել Կա րի նե Ա սատ րյա նին՝ հափշ-
տա կե լով Նա րի նե Ա սատ րյա նի կող մից 12.03.2011 թվա կա նի պայ մա նագ րով տր ված գու մա րի 
մի մա սը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ե թե 12.03.2011 
թվա կա նի պայ մա նա գի րը ստո րագ րե լու պա հին հայց վոր ներն իս կա պես չեն ստա ցել դրա-
նում նշ ված գու մարն ամ բող ջու թյամբ, ա պա այդ պա հից սկ սած նրանց հայտ նի է դար ձել 
գու մա րի մի մա սը ստա ցած չլի նե լու մա սին:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել ը նդ գծել, որ հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամկ ե տի ըն թացքն սկս վում է այն օր վա նից, ե րբ ան ձն ի մա ցել է կամ պետք է ի մա ցած լի-
ներ իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին, ո րը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել այս կամ այն 
ի րա դար ձու թյան վրա հաս նե լու հետ: Տվյալ պա րա գա յում պայ մա նագ րի կող մե րի կող մից 
գու մա րը ստա նա լու փաս տի ամ րագ րու մը գրա վոր ե ղա նա կով կա րող է դի տարկ վել գու մա րը 
հանձ նե լու ի րա դար ձու թյուն, ո րով էլ օ րենս դի րը պայ մա նա վո րել է փո խա ռու թյան պայ մա-
նագ րի կնք ված լի նե լու հան գա ման քը, և դրա հա ջորդ օր վա նից պետք է հաշ վարկ վի փո խա-
ռո ւի կող մից փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի՝ ան փո ղու թյան հիմ քով վի ճարկ ման պա հան ջի 
նկատ մամբ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ Վա լե րի, Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Է դո ւարդ Ե րե մյան-
նե րը և Նա րի նե Ա սատ րյա նը, 12.03.2011 թվա կա նին կն քե լով բնա կա րա նի գրա վի (հի փո-
թե քի) և փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը, դրա նում ամ րագ րել են նաև գու մա րը հանձ նե լու և 
ստա նա լու ի րո ղու թյու նը, ո րի հա ջորդ օր վա նից՝ 13.03.2011 թվա կա նից, պետք է հաշ վարկ վի 
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փո խա ռո ւի՝ ան փո ղու թյան հիմ քով փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը վի ճար կե լու նկատ մամբ 
հայ ցային վա ղե մու թյան ե ռա մյա ժամկ ե տի սկիզ բը: Այ սինքն՝ տվյալ պա րա գա յում հայ ցային 
վա ղե մու թյան ե ռա մյա ժամկ ե տը լրա ցել է 13.03.2014 թվա կա նին: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-
ձա նագ րել է, որ Կա րի նե, Ա նդ րա նիկ, Վա լե րի և Է դո ւարդ Ե րե մյան նե րի կող մից հայ ցա դի-
մու մը Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րան է ներ կա յաց վել 28.04.2016 թվա կա նին, այ սինքն՝ հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամկ ե տը լրա նա լուց հե տո, ի նչն ար դեն բա վա րար հիմք է հայ ցը մեր ժե լու հա մար:

 Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տը լրա ցած լի նե-
լու հիմ քով հայ ցը են թա կա է մերժ ման՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը չի ան դրա դար ձել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի կող մից գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի և օբյեկ տիվ քն նու թյուն 
չի րա կա նաց նե լու և թիվ Ե ՄԴ/0722/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 15.11.2011 թվա կա նին կա-
յաց ված վճ ռով (ո րը սույն գոր ծից բա ցա կա յում է) ար դեն ի սկ հաս տատ ված նա խա դա տե լի 
հան գա մանք ներն ան տե սե լու վճ ռա բեկ բո ղո քում նշ ված հիմ քե րին և հիմն ա վո րումն ե րին:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րո հի շյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տել է բա-
վա րար` սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հին գոր ծող ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Գտ նում եմ որ բո ղո քը են թա կա էր բա վա րար ման բա ցա ռա պես հայցն ան հիմն լի նե լու 
հիմ քով հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

 Հար ցը կա յա նում է նրա նում, որ փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը կա րող է վի ճարկ վել և 
ան փո ղու թյան հիմ քով և որ պես վի ճա հա րույց գոր ծարք։ Կախ ված այն հան գա ման քից, թե 
ի նչ ի րա վա կան հիմ քով է ի րա կա նաց վում փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի վի ճար կու մը, հնա-
րա վոր են տար բեր ի րա վա կան հետ ևանք ներ։ 

Այս պես, փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի վի ճար կու մը որ պես վի ճա հա րույց գոր ծարք կա-
րող է հան գեց նել այդ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան և ան վա վե րու թյան հետ ևանք նե րի կի րառ-
ման։

 Մինչ դեռ փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը ան փո ղու թյան հիմ քով վի ճար կե լու դեպ քում 
պայ մա նա գի րը ոչ թե ան վա վեր է ճա նաչ վում, այլ հա մար վում է չկնք ված՝ հիմք հան դի սա նա-
լով փո խա տո ւի կող մից փո խա ռու թյան պար տա վո րու թյան կա տար ման պա հան ջը մեր ժե լու 
հա մար։

 Հատ կան շա կան է, որ ան փո ղու թյան հիմ քով պայ մա նագ րի վի ճար կու մը բա ցա ռում է փո-
խա ռու թյան պայ մա նագ րի ան վա վե րու թյան պա հան ջի քն նար կու մը և հետ ևա բար ան վա վե-
րու թյան հետ ևանք նե րի կի րա ռու մը։ Դրա հետ մեկ տեղ չպետք է ան տե սել նաև ա պա ցուց ման 
են թա կա փաս տե րի շր ջա նա կի է ա կան տար բե րու թյու նը։ Ե թե գոր ծար քի ան վա վե րու թյան 
հա մար է ա կան է գոր ծար քի՝ օ րենք նե րի և ի րա վա կան ակ տե րի հետ ան հա մա պա տաս խա-
նու թյու նը, ա պա փո խա ռու թյան ան փո ղու թյան հիմ քով վի ճարկ ման դեպ քում մի ակ փաս տը, 
ո րը են թա կա է ա պա ցուց ման, դա պայ մա նագ րով կամ պարտ քային փաս տաթղ թով նշ ված 
գու մարն ի րա կա նում ստա ցած չլի նե լու հան գա մանքն է։ 

Այս ա ռանձ նա հատ կու թյունն էլ հաշ վի առ նե լով պետք է տար բե րա կել հայ ցային վա ղե-
մու թյան հոս քի սկիզ բը ո րո շե լու պա հը` փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը վի ճար կե լու տար բեր 
հիմ քե րի դեպ քում։
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 Հայ ցային վա ղե մու թյան կի րառ ման հա մար ա ռանց քային է խախտ ված ի րա վուն քի 
առ կա յու թյու նը և դրա սկիզ բը ո րո շե լը։ Այս ա ռու մով ան փո ղու թյան հիմ քով փո խա ռու թյան 
պայ մա նագ րի վի ճարկ ման դեպ քում, ե րբ այդ պի սի վի ճարկ ման ար դյուն քը պայ մա նա գի րը 
չկնք ված հա մա րելն է և պար տա վո րու թյան կա տար ման պա հան ջի մեր ժու մը, խախտ ված 
ի րա վուն քի պահ կա րող է դիտ վել փո խա տո ւի կող մից դրամ կամ գույք չհանձ նե լու պայ ման-
նե րում փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով (ս տա ցա կա նով կամ այլ պարտ քային փաս տաթղ թով) 
պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման պա հանջ ներ կա յաց նե լը։ 

Այ սինքն` չկնք ված պայ մա նագ րի դեպ քում, ե րբ պա հանջ չի ներ կա յաց վել կա տա րե-
լու փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող պար տա վո րու թյուն ներ, չի կա րե լի 
խո սել ի րա վուն քի հնա րա վոր խախտ ման մա սին, ե թե ի հար կե պայ մանգ րի կն քու մը հայ ցի 
ա ռար կան չէ։ 

Ինչ վե րա բեր վում է այն դիր քո րոշ մա նը, որ հայ ցային վա ղե մու թյան հոս քը պետք է հաշ-
վել փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով գու մա րի ստա ցու մը հաս տա տող ա պա ցույ ցի տր ման պա-
հից, ա պա այդ մո տե ցու մը ըն դու նե լի չէ, քա նի որ ան փո ղու թյան հիմ քով փո խա ռու թյան վի-
ճար կումն ո ղղ ված է հենց փո խա ռու թյան պայ մա նագ րում կամ պարտ քային փաս տաթղ թում 
նշ ված գու մա րը չս տա նա լու կամ պա կաս ստա նա լու փաս տը հեր քե լուն։ 

Կար ծում եմ, որ հայ ցը են թա կա է մերժ ման ան հիմն լի նե լու հիմ քով, քա նի որ սույն գոր-
ծի փաս տե րից հետ ևում է, որ թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան գոր ծով 31.03.2014 թվա կա նին 
կա յաց ված և 08.08.2014 թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռի հա մա ձայն՝ հաս-
տատ ված է հա մար վել Ար տակ Մար տի րո սյա նի կող մից 12.03.2011 թվա կա նին խա բե ու թյամբ 
և վս տա հու թյու նը չա րա շա հե լու ե ղա նա կով Կա րի նե Ե րե մյա նի՝ խո շոր չա փե րի՝ 2.871.484 ՀՀ 
դրա մին հա մար ժեք 7.700 Ա ՄՆ դո լա րը հափշ տա կե լու փաս տը, ո րի հա մար Ար տակ Մար տի-
րո սյա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե-
տով: Վե րոգ րյալ քրե ա կան գոր ծով կա յաց ված դա տավ ճի ռը նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն 
ու նի մի այն հան ցա գոր ծու թյան օբյեկ տիվ կող մի մա սով, այ սինքն՝ տե ղի է ու նե ցել Կա րի նե 
Ե րե մյա նից հափշ տա կու թյուն 2.871.484 ՀՀ դրա մին հա մար ժեք 7.700 Ա ՄՆ դո լա րի չա փով՝ 
խա բե ու թյամբ և վս տա հու թյու նը չա րա շա հե լու ե ղա նա կով, ի նչ պես նաև հան ցա գոր ծու թյան 
սուբյեկ տի մա սով, այն է՝ հան ցա գոր ծու թյու նը կա տար վել է Ար տակ Մար տի րո սյա նի կող մից: 
Այ սինքն՝ հան ցա գոր ծու թյան քա ղա քա ցի աի րա վա կան հետ ևանք նե րին վե րա բե րող քա ղա-
քա ցի ա կան գործ քն նող դա տա րա նի հա մար քրե ա կան գոր ծով կա յաց ված և օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտած դա տավ ճի ռը պար տա դիր է մի այն հան ցա գոր ծու թյան օբյեկ տիվ կող մի և հան ցա-
գոր ծու թյան սուբյեկ տի մա սով հաս տատ ված փաս տե րի շր ջա նակ նե րում, ի սկ այդ շր ջա նակ-
նե րից դուրս պրե յու դի ցի ալ կապ գո յու թյուն ու նե նալ չի կա րող: Ո ւս տի ստո րա դաս դա տա-
րան նե րը, հղում կա տա րե լով թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան գոր ծով 31.03.2014 թվա կա նին 
կա յաց ված և 08.08.2014 թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով հաս տատ ված 
հան գա մանք նե րին, չէ ին կա րող կա տե գո րիկ հետ ևու թյուն ներ ա նել Կա րի նե Ե րե մյա նի կող-
մից փո խա ռու թյամբ ստաց ված գու մա րի հս տակ չա փի վե րա բե րյալ, քա նի որ դա տավճ ռով 
հաս տատ ված հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի չա փը, ի նչ պես նաև այդ վնա սի հա-
տուց ման պա հան ջի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը նա խա դա տե լի չէ, և այդ հար ցը 
են թա կա է ա պա ցուց ման ը նդ հա նուր հի մունք նե րով, որ պի սի հան գա ման քը նույն պես ան-
տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից: Ա վե լին՝ թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան գոր-
ծով 31.03.2014 թվա կա նին կա յաց ված և 08.08.2014 թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
դա տավ ճի ռը վե րա բե րել է Ար տակ Մար տի րո սյա նի կող մից Կա րի նե Ե րե մյա նի գույ քը հափշ-
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տա կե լուն, այլ ոչ Նա րի նե Ա սատ րյա նի կող մից հանձն վող գույ քին, որ պի սի փաս տը նույն պես 
ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից: Բա ցի այդ, թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 քրե ա կան 
գոր ծով 31.03.2014 թվա կա նին կա յաց ված և 08.08.2014 թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
դա տավճ ռի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ հափշ տա կու թյու նը տե ղի է ու նե ցել 2.871.484 
ՀՀ դրա մին հա մար ժեք 7.700 Ա ՄՆ դո լա րի չա փով, այ նինչ սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
վե ճը վե րա բե րում է 4.300.000 ՀՀ դրա մի մա սով փո խա ռու թյան գու մա րը հանձ ված չլի նե լուն, 
ին չը նույն պես վկա յում է այն մա սին, որ հանձն ված գու մար նե րի չա փը են թա կա էր ա պա-
ցուց ման այլ թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց նե րի մի ջո ցով, ի սկ թիվ Ե ՇԴ/0092/01/12 
քրե ա կան գոր ծով դա տավճ ռից հս տակ հետ ևու թյուն ներ ա նել են թադ րա բար հանձն ված գու-
մա րի հս տակ չա փի մա սին, հնա րա վոր չէ, ի նչն ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի 
կող մից:

 Փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի ան փո ղու թյան ա պա ցու ցու մը դա փո խա ռո ւի պար տա կա-
նու թյունն է, ո րը պետք է ի րա կա նաց վի օ րեն քով թույ լատր ված ա պա ցույց նե րով։ 

Սույն գոր ծով ներ կա յաց ված դա տավճ ռով այդ հան գա ման քը չի հիմն ա վոր վում, հետ-
ևա բար հայ ցը են թա կա է մերժ ման ան հիմն լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ։

 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ` Ս. Ան տոնյան
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
 ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՇԴ/2308/02/15
 դա տա րա նի ո րո շում 2019թ. 
Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ  Ե ՇԴ/2308/02/15
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Կ. Չի լին գա րյան 
Դա տա վոր ներ՝  Ա. Խա ռա տյան
 Ս. Թո րո սյան 

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
զե կու ցող  Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

 
2019 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 24-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով «ՍՄ ԲԱ ՏԻ Օ ՋԱԽ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) 

ներ կա յա ցու ցիչ Հա կոբ Սա ֆա րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա րա նի 02.02.2018 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ Ա/Ձ Ա վե տիք Ա ղա բե կյա նի հայ ցի ը նդ դեմ 
Ըն կե րու թյան՝ ա ռո չինչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևանք ներ կի րա ռե լու և գու մար բռ-
նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, և ը ստ Ըն կե րու թյան հա կընդ դեմ հայ ցի ը նդ դեմ Ա/Ձ Ա վե տիք 
Ա ղա բե կյա նի` հա մա ձայ նա գի րը վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան` Ա/Ձ Ա վե տիք Ա ղա բե կյա նը պա հան ջել է կի րա ռել ա ռո չինչ գոր-

ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևանք ներ` Ըն կե րու թյու նից բռ նա գան ձել 3.510.000 ՀՀ դրամ` որ-
պես ա վել վճար ված վար ձավ ճա րի գու մար, ի նչ պես նաև 3.672.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես Ըն կե-
րու թյան փո խա րեն իր կող մից վճար ված կո մու նալ վճար նե րի գու մար:

 Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է վա վեր ճա նա չել 
իր և Ա/Ձ Ա վե տիք Ա ղա բե կյա նի միջև 24.08.2009 թվա կա նի տա րած քի մա սի վար ձա կա լու-
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թյան պայ մա նագ րում վար ձավ ճա րի փո փոխ ման վե րա բե րյալ իր և Ա/Ձ Ա վե տիք Ա ղա բե կյա-
նի միջև 2012 թվա կա նի հու նի սին կնք ված հա մա ձայ նա գի րը։ 

Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա-
տա վոր՝ Ա. Չի չո յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 31.10.2017 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը և հա կընդ դեմ 
հայ ցը մերժ վել են:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
02.02.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ա/Ձ Ա վե տիք Ա ղա բե կյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել 
է՝ Դա տա րա նի 31.10.2017 թվա կա նի վճի ռը մաս նա կի ո րեն բե կան վել և փո փոխ վել է` հայ ցը 
բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Ա/Ձ Ա վե տիք Ա ղա բե կյա նի բռ նա-
գանձ վել է 3.510.000 ՀՀ դրամ` որ պես ա վել վճար ված վար ձավ ճա րի գու մար, ի սկ Ըն կե րու-
թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը 
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 300րդ, 303րդ, 

304րդ և 426րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 1998 թվա կա նի հու
նի սի 17ի օ րենսգր քի (այ սու հետ` Նախ կին օ րենս գիրք) 53րդ, 220րդ և 220.1րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան հիմն հետ ևու թյուն է ա րել այն մա սին, որ հա կընդ դեմ հայ-

ցով հայց վո րը չի ա պա ցու ցել այն հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյու նը` որ պես վար ձա տու, 
ձեռ նար կել է վար ձավ ճա րի ա վե լաց ման հա մա ձայ նու թյան գրա վոր ձևա կերպ մա նը և նո-
տա րա կան վա վե րաց մանն ո ւղղ ված, ող ջամ տո րեն ի րե նից կախ ված մի ջոց նե րը, ի սկ մյուս 
կող մը խու սա փել է խնդ րո ա ռար կա գոր ծար քի նո տա րա կան վա վե րա ցու մից: Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Ա/Ձ Ա վե տիք Ա ղա բե կյանն ի նչ պես Դա տա րա նում, այն պես 
էլ Վե րաքն նիչ դա տա րա նում ե րբ ևէ չի վի ճար կել իր կող մից գոր ծար քի նո տա րա կան վա վե-
րա ցու մից խու սա փե լու հան գա ման քը, հաշ վի չի ա ռել այն, որ Ըն կե րու թյունն իր հաշ վետ-
վու թյուն նե րում ամ բող ջու թյամբ նե րա ռել է վար ձավ ճա րի գու մար նե րը և վճա րել է դրան ցից 
գո յա ցող բո լոր հար կե րը, ի նչ պես նաև այն, որ հա կընդ դեմ հայ ցով հայց վո րը շա րու նա կել է 
տի րա պե տել վար ձա կա լու թյան հանձն ված գույ քը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ որ պես գոր ծար քի ան վա-
վե րու թյան հետ ևանք ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 304-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հիմ քով 
Ա/Ձ Ա վե տիք Ա ղա բե կյա նի և Ըն կե րու թյան միջև ա ռա ջա ցել է գոր ծար քով ստաց վա ծը դրա-
մով վե րա դարձ նե լու մի ա տե սակ հան դի պա կաց պար տա վո րու թյուն, ո րի պայ ման նե րում ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 426-րդ հոդ վա ծի հիմ քով պար տա վո րու թյունն ամ բող ջու թյամբ 
պետք է հա մար վեր դա դա րած։

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել և փո փո խել Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի 02.02.2018 թվա կա նի ո րո շու մը` «Ա/Ձ Ա վե տիք Ա ղա բե կյա նի հայ ցը 
մեր ժե լու մա սով օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նել Դա տա րա նի 30.10.2017 թվա կա նի վճի ռը, Ըն-
կե րու թյան հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րա րել` վա վեր ճա նա չել 24.08.2009 թվա կա նի տա րած քի 
մա սի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի վար ձավ ճա րի փո փոխ ման վե րա բե րյալ Ըն կե րու թյան 
և Ա/Ձ Ա վե տիք Ա ղա բե կյա նի միջև 2012 թվա կա նի հու նիս ամ սին կնք ված հա մա ձայ նա գի րը»:
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3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը` 
1) Եր ևա նի Ս. Տա րոն ցի փո ղո ցի թիվ 3 շեն քի 142-րդ շի նու թյու նը սե փա կա նու թյան ի րա-

վուն քով պատ կա նում է Ըն կե րու թյա նը (հա տոր 7-րդ, գ.թ. 117, 118).
2) Ըն կե րու թյան և Ա/Ձ Ա վե տիք Ա ղա բե կյա նի միջև 24.08.2009 թվա կա նին կնք վել է Եր-

ևա նի Ս. Տա րոն ցի փո ղո ցի թիվ 3 շեն քի 142-րդ հաս ցե ում գտն վող տա րած քի մա սը վար ձա-
կա լու թյան տա լու մա սին պայ մա նա գիր (այ սու հետ՝ Պայ մա նա գիր) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 7-10). 

3) Պայ մա նագ րի 3.1 կե տի հա մա ձայն` վար ձավ ճա րի չա փը կազ մում է ամ սա կան 
1.250.000 ՀՀ դրամ` նե րա ռյալ հար կե րը: Պայ մա նագ րով սահ ման ված վար ձավ ճա րի չա փը 
կա րող է փո փոխ վել, ե թե 1 Ա ՄՆ դո լա րի նկատ մամբ ՀՀ դրա մի փո խար ժե քը 370 ՀՀ դրա մից 
նվա զի կամ ա վե լա նա 30 ՀՀ դրա մով, ո րի վե րա բե րյալ կող մե րը պետք է կն քեն լրա ցու ցիչ 
հա մա ձայ նա գիր (հա տոր 1-ին, գ.թ. 7-10).

4) Ըն կե րու թյան և Ա/Ձ Ա վե տիք Ա ղա բե կյա նի միջև 31.08.2009 թվա կա նին կնք վել է Պայ-
մա նագ րում փո փո խու թյուն կա տա րե լու մա սին հա մա ձայ նա գիր, ո րի հա մա ձայն՝ Պայ մա-
նագ րի 2.2.4 կե տը սահ ման վել է հետ ևյալ կերպ Վար ձա կա լը պար տա վոր է վճա րել մի այն 
հե ռա խո սի վճա րումն ե րը: Վար ձա տուն պար տա վոր է վճա րել կո մու նալ բո լոր վճա րումն ե րը, 
այդ թվում՝ հո սան քի, ջրի, գա զի և հե ռա խո սի վճար նե րը և գույ քա հար կը (բա ցի հե ռա խո-
սավ ճա րից) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 11).

5) Պայ մա նագ րի 6.1 կե տով նա խա տես վել է, որ այն կնք վում է հինգ տա րի ժամկ ե տով` 
մինչև 24.08.2014 թվա կա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 7-10).

6) Պայ մա նագ րի ժամկ ե տը լրա նա լուց հե տո` 06.09.2014 թվա կա նին Ա/Ձ Ա վե տիք Ա ղա-
բե կյա նը` ներ կա յու թյամբ Գա գիկ Սի մո նյա նի, Ա րա և Ար տակ Հա կո բյան նե րի, կազ մել է ար-
ձա նագ րու թյուն այն մա սին, որ Եր ևա նի Ս. Տա րոն ցի փո ղո ցի թիվ 3 շեն քի 142-րդ տա րած քում 
Ըն կե րու թյան տնօ րեն Սմ բատ Հա րու թյու նյա նին է հանձ նել նույն տա րած քի բա նա լի նե րը և 
տա րած քը, սա կայն վեր ջինս հրա ժար վել է այն ըն դու նել, և ա րագ հե ռա նա լով ա սել է, որ «(…) 
տա րած քը, բա նա լի ներն էլ ձեզ լի նի» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 12).

7) 01.04.2013, 01.05.2013, 01.06.2013, 01.07.2013, 01.08.2013, 01.09.2013, 01.10.2013, 01.11.2013, 
01.12.2013, 01.01.2014, 08.01.2014, 01.02.2014, 01.04.2014, 01.05.2014, 01.06.2014, 02.06.2014 և 
01.07.2014 թվա կան նե րի վճա րային փաս տաթղ թե րի հա մա ձայն` Ա/Ձ Ա վե տիք Ա ղա բե կյա նը 
Ըն կե րու թյա նը վճա րել է 1.380.000 ՀՀ դրամ` որ պես վար ձավ ճար (հա տոր 1-ին, գ.թ. 48-67).

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն-

դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող 
է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ 
տվյալ դեպ քում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 304-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի վե րա բե րյալ 
ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա-
տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար, 

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տր վել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 304-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի և Նախ կին օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի այն պի սի խախ տում, ո րը խա-
թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը, և ո րի առ կա յու թյու նը հիմն ա վոր վում է ստորև 
ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով. 
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Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ 
է հա մա րում ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րում ե րին.

1) գոր ծար քը վա վեր ճա նա չե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին,
2) վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի պայ մա նի փո փո խու թյան վե րա բե րյալ հա մա ձայ

նու թյան ան վա վե րու թյան դեպ քում գոր ծար քով կող մե րից յու րա քան չյու րի ստա ցա ծը վե րա
դարձ նե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

1. ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 289-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գոր ծարք նե րը քա-
ղա քա ցի նե րի և ի րա վա բա նա կան ան ձանց այն գոր ծո ղու թյուն ներն են, ո րոնք ո ւղղ ված են 
քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն կամ 
դրանց դա դա րե լուն:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 303-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծարքն ան-
վա վեր է նույն օ րենսգր քով սահ ման ված հիմ քե րով դա տա րա նի կող մից այն այդ պի սին ճա-
նա չե լու ու ժով (վի ճա հա րույց գոր ծարք) կամ ան կախ նման ճա նա չու մից (ա ռո չինչ գոր ծարք):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 300-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գոր ծար քի նո տա րա կան 
ձևը չպահ պա նե լը հան գեց նում է գոր ծար քի ան վա վե րու թյան: Նման գոր ծարքն ա ռո չինչ է: 
Ե թե կող մե րից մե կը լրիվ կամ մաս նա կի կա տա րել է նո տա րա կան վա վե րա ցում պա հան ջող 
գոր ծար քը, ի սկ մյուս կող մը խու սա փում է գոր ծար քի նո տա րա կան վա վե րա ցու մից, դա տա-
րանն ի րա վունք ու նի, գոր ծար քը կա տա րած կող մի պա հան ջով, այն վա վեր ճա նա չել: Այդ 
դեպ քում գոր ծար քի հե տա գա նո տա րա կան վա վե րա ցում չի պա հանջ վում: Գոր ծար քի նո տա-
րա կան վա վե րա ցու մից ան հիմն խու սա փող կող մը պետք է մյուս կող մին հա տու ցի գոր ծար քը 
կն քե լու ու շաց ման հետ կապ ված վնաս նե րը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 15.05.2007 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-702 ո րոշ մամբ ան-
դրա դառ նա լով գրա վոր գոր ծարք նե րը նո տա րա կան վա վե րաց ման են թար կե լու օ րենսդ-
րու թյան պա հան ջին, ար ձա նագ րել է, որ գրա վոր գոր ծար քի նո տա րա կան վա վե րաց մամբ 
« Նո տա րի ա տի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված ըն թա ցա կար գի շր ջա նակ նե րում նա խա-
պես ան վի ճե լի են ճա նաչ վում ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող այն պի սի փաս տեր, 
ի նչ պի սիք ե ն՝ 

ա) գրա վոր ձևով գոր ծար քի կն քու մը և դրա` օ րեն քով նա խա տես ված կար գի պահ պա-
նու մը,

բ) պայ մա նագ րի կող մե րի ի նք նու թյան հաս տա տու մը, նրանց ի րա վա զո րու թյու նը և 
ա զատ կա մաար տա հայ տու թյու նը,

գ) գոր ծար քի պայ ման նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը ՀՀ օ րենսդ րու թյան պա հանջ-
նե րին և մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի դրույթ նե րին, ի նչ պես նաև կող մե րի ի րա կան մտադ-
րու թյա նը:

  Նույն ո րոշ մամբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ քա ղա քա ցի ա-
կան ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ծագ ման, դրանց ի րա կա նաց ման, գոր ծարք-
նե րի (պայ մա նագ րե րի) կնք ման, կա տար ման ու խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու-
թյան, դրա հետ կապ ված վե ճե րով դա տա կան հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյան ի րա վա չափ 
շր ջա նակ նե րի, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի նոր մե րի, ի նչ պես նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 300 հոդ վա ծի 2-րդ կե տի դա տա կան մեկ նա բան ման, ի նչ պես նաև մի ջազ գային 
ի րա վա կի րա ռա կան պրակ տի կայի ու սումն ա սի րու թյու նից հետ ևում է, որ լու ծե լով նո տա րա-
կան վա վե րա ցում պա հան ջող գոր ծար քը վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ վեճ, յու րա քան չյուր 
դեպ քում դա տա րա նի խն դիրն է պար զել.
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- գոր ծար քի օ րի նա կա նու թյու նը (ի րա վա չա փու թյու նը), գրա վոր ձևի պահ պան ման փաս տը,
- գոր ծար քի նո տա րա կան ձևը չպահ պա նե լը և մե ղա վոր կող մին,
- գոր ծար քի նո տա րա կան վա վե րա ցու մից կող մի խու սա փե լը (գոր ծո ղու թյամբ կամ ան-

գոր ծու թյամբ) և դրա հիմ քե րը,
- նո տա րա կան վա վե րա ցում պա հան ջող գոր ծար քը կող մե րից մե կի լրիվ կամ մաս նա-

կի կա տա րե լու փաս տը և դրա օ րի նա կա նու թյու նը (ի րա վա չա փու թյու նը): Ընդ ո րում, խոս-
քը վե րա բե րում է ոչ թե պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյան կա տա րու մից կող մի` օ րեն քով 
նա խա տես ված կար գով հրա ժար վե լու ի նս տի տու տին, այլ` սահ ման ված կար գով ի րա վա չափ 
գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լուց խու սա փե լուն: 

Ել նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 300-րդ հոդ վա ծի՝ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նի կող մից բա ցա հայտ ված բո վան դա կու թյու նից՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 300-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ գոր ծար քը վա վեր ճա նա չե-
լու մա սին կա րե լի է խո սել մի այն վե րոն շյալ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան դեպ քում, ո րոնք 
մի ա սին ան հրա ժեշտ են և բա վա րար, որ պես զի ան գամ օ րենսդ րա կան պա հան ջի խախտ-
ման, այ սինքն՝ նո տա րա կան վա վե րաց ման բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում գոր ծար քը դա-
տա կան կար գով ճա նաչ վի վա վեր: 

2. ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 304-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ան վա վեր 
գոր ծար քը չի հան գեց նում ի րա վա բա նա կան հետ ևանք նե րի, բա ցա ռու թյամբ այն հետ ևանք-
նե րի, ո րոնք կապ ված են գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ: Նման գոր ծարքն ան վա վեր է 
կն քե լու պա հից: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան դեպ քում 
կող մե րից յու րա քան չյու րը պար տա վոր է մյուս կող մին վե րա դարձ նել գոր ծար քով ամ բողջ 
ստա ցա ծը, ի սկ ստա ցա ծը բնե ղե նով վե րա դարձ նե լու ան հնա րի նու թյան դեպ քում (նե րա ռյալ, 
ե րբ ստա ցածն ար տա հայտ վում է գույ քից օ գտ 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, ե թե գոր ծար քի ան վա վե րու թյան 
այլ հետ ևանք ներ նա խա տես ված չեն օ րեն քով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 345-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` պար տա վո-
րու թյան ու ժով մի ան ձը (պար տա պա նը) պար տա վոր է մեկ այլ ան ձի (պար տա տի րոջ) օգ տին 
կա տա րել ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն, այն է` վճա րել դրամ, հանձ նել գույք, կա տա րել աշ խա-
տանք, մա տու ցել ծա ռա յու թյուն և այլն, կամ ձեռն պահ մնալ ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն կա տա-
րե լուց, ի սկ պար տա տերն ի րա վունք ու նի պար տա պա նից պա հան ջել կա տա րե լու իր պար-
տա կա նու թյու նը: 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 հետ ևան քով և նույն օ րենսգր քում նշ ված այլ հիմ քե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 606-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար ձա կա լու թյան պայ-
մա նագ րով վար ձա տուն պար տա վոր վում է վճա րի դի մաց վար ձա կա լի ժա մա նա կա վոր տի-
րա պետ մա նը և (կամ) օգ տա գործ մա նը հանձ նել գույք:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 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 օբյեկտ ներ, շեն քեր, շի նու-
թյուն ներ, սար քա վո րումն եր, տրանս պոր տային մի ջոց ներ և այլ գույք, ո րոնք օգ տա գործ ման 
ըն թաց քում չեն կորց նում ի րենց բնա կան հատ կու թյուն նե րը (չս պառ վող գույք): Օ րեն քով կա-
րող են սահ ման վել գույ քի տե սակ ներ, ո րոնց վար ձա կա լու թյան հանձ նե լը չի թույ լատր վում 
կամ սահ մա նա փակ ված է:

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ գոր ծարքն ան վա վեր է դա տա րա նի կող մից այն այդ պի սին 
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ճա նա չե լու ու ժով (վի ճա հա րույց գոր ծարք) կամ ան կախ նման ճա նա չու մից (ա ռո չինչ գոր-
ծարք), այդ պի սի գոր ծարքն ան վա վեր է կն քե լու պա հից:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շումն ե րից մե կում ար ձա նագ րել 
է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիր քը նա խա տե սել է ը նդ հա նուր կա նոն գոր ծար քի ան վա-
վե րու թյան հետ ևանք նե րի վե րա բե րյալ, այն է` կող մե րից յու րա քան չյու րը պար տա վոր է մյուս 
կող մին վե րա դարձ նել գոր ծար քով ամ բողջ ստա ցա ծը: Միև նույն ժա մա նակ օ րենս դի րը նա-
խա տե սել է բա ցա ռու թյուն այն դեպ քե րի հա մար, ե րբ ստա ցա ծը բնե ղե նով վե րա դարձ նելն 
ան հնար է: Նման դեպ քե րում կող մը պար տա վոր է հա տու ցել դրա ար ժե քը դրա մով, ե թե 
գոր ծար քի ան վա վե րու թյան այլ հետ ևանք ներ նա խա տես ված չեն օ րեն քով: Որ պես բա ցա-
ռու թյուն` օ րենս դիրն ի նք նին նա խա տե սել է գույ քից օ գտ վե լը, այ սինքն` կող մը, ո րն ան վա-
վե րու թյա նը նա խոր դող ժա մա նա կա հատ վա ծում օ գտ վել է գույ քից, որ պես գույ քից օ գտ վե լը 
բնե ղե նով վե րա դարձ նե լու ան հնա րի նու թյուն՝ պար տա վոր է հա տու ցել գույ քից օ գտ վե լու ար-
ժե քը: Փաս տո րեն, գույ քի օգ տա գործ ման պայ մա նագ րե րի դեպ քում « գոր ծար քով ստա ցա ծը» 
հաս կա ցու թյու նը են թա կա է ա վե լի լայն մեկ նա բան ման: Նման մեկ նա բա նու թյան պայ ման-
նե րում « գոր ծար քով ստա ցա ծը» նշա նա կում է ոչ մի այն գոր ծար քով ստաց ված գույ քը բնե ղե-
նով, այլ նաև գույ քի օգ տա գործ ման ո ղջ գոր ծըն թա ցը նե րա ռյալ, հա կա ռակ դեպ քում՝ նշ ված 
հաս կա ցու թյա նը տր ված ոչ հա մա պա տաս խան մեկ նա բա նու մը կա րող է խե ղա թյու րել ի րա-
վա կան նոր մի բուն է ու թյու նը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 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: Վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի դեպ քում վար ձա կա լի ստա-
ցա ծը դրս ևոր վում է վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով վար ձա տո ւի կող մից տրա մադր ված 
գույ քից օ գտ վե լով, ո րի վե րա դար ձը ևս չի կա րող ար տա հայտ վել բնե ղե նով: Հետ ևա բար 
վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու դեպ քում գույքն օգ տա գոր ծո ղի կող-
մից գոր ծար քով ստա ցա ծը վե րա դարձ նելն ան հնար է, քա նի որ վար ձա կա լու թյան դեպ քում 
գույ քը հանձն վում է օգ տա գործ ման, ո ւս տի գոր ծար քով ստա ցա ծը դրս ևոր վում է գույ քից 
օ գտ վե լով: Այ սինքն՝ վար ձա կա լու թյան դեպ քում վար ձա կա լը փաս տա ցի օ գտ վում է պայ մա-
նագ րի ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քից, և ան վա վե րու թյան հետ ևանք ներ կի րա ռե լիս վեր-
ջինս պար տա վոր է սե փա կա նա տի րո ջը հա տու ցել այդ գույ քի օգ տա գործ ման ար ժե քը:

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար
ձա նագ րել է, որ վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի ան վա վե րու թյան հետ ևանք նե րի կի րա
ռում ու նի հետ ևյալ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը` 

1. վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով վար ձա կա լի ստա ցա ծը դրս ևոր վում է գույ քի օգ տա
գործ մամբ, հետ ևա բար՝ այն բնե ղե նով վե րա դարձ նելն ան հնար է,

2. վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի ան վա վե րու թյան դեպ քում վար ձա կա լը պար տա վոր 
է սե փա կա նա տի րո ջը հա տու ցել գույ քից օ գտ վե լու ար ժե քը,

3. վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով վար ձա կա լի ստա ցա ծը՝ գույ քից օ գտ վե լու ար ժե
քը, ո րոշ վում է տվյալ պա հին շու կա յում գոր ծող ող ջա միտ գնով (տե՛ս, «Ալ մա քար» ՍՊԸն 
ը նդ դեմ « Մաքս Կոն ցեռն» ՍՊԸի թիվ Ե ԿԴ/2917/02/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 07.12.2018 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Զար գաց նե լով վե րո շա րադ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ-
նում է, որ փաս տո րեն այն դեպ քում, ե րբ հաս տատ վում է վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի 
ան վա վե րու թյու նը, կի րառ ման են են թա կա գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևանք նե րը՝ հաշ-
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վի առ նե լով վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով ստաց վա ծը վե րա դարձ նե լու ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ նմա նա տիպ դիր քո րո շու մը կի րա ռե լի է 
նաև վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի պայ մա նի փո փո խու թյան վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու-
թյան, մաս նա վո րա պես՝ վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով սահ ման ված վար ձավ ճա րի չա փի 
փո փո խու թյան նկատ մամբ: Այ սինքն` այն դեպ քում, ե րբ վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով 
սահ ման ված վար ձավ ճա րի փո փո խու թյան վե րա բե րյալ կող մե րը կա յաց րել են հա մա ձայ-
նու թյուն, սա կայն այդ հա մա ձայ նու թյունն ան վա վեր է ճա նաչ վել (վի ճա հա րույց գոր ծարք) 
կամ ան կախ ճա նա չու մից ե ղել է այդ պի սին (ա ռո չինչ), ա պա վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո-
շումն ե րի լույ սի ներ քո՝ որ պես այդ հա մա ձայ նու թյան ան վա վե րու թյան ի րա վա կան հետ ևանք 
կող մե րից յու րա քան չյու րը պետք է վե րա դարձ նի այդ հա մա ձայ նու թյամբ իր ամ բողջ ստա ցա-
ծը բնե ղե նով: Ը նդ ո րում, այն դեպ քում, ե րբ ստա ցա ծը բնե ղե նով վե րա դարձ նելն ան հնար է, 
կող մը պար տա վոր է հա տու ցել դրա ար ժե քը դրա մով, ե թե գոր ծար քի ան վա վե րու թյան այլ 
հետ ևանք ներ նա խա տես ված չեն օ րեն քով: 

Այս պի սով՝ հաշ վի առ նե լով վե րո շա րադ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի պայ մա նի փո փո խու թյան վե րա-
բե րյալ հա մա ձայ նու թյան ան վա վե րու թյան նկատ մամբ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ-
ևանք նե րի կի րա ռու մը պետք է ի րա կա նաց վի վե րը վկա յա կոչ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րին հա մա հունչ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա 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՝ Ըն կե րու թյան և Ա/Ձ Ա վե տիք Ա ղա բե կյա նի միջև 
24.08.2009 թվա կա նին կնք վել է Եր ևա նի Ս. Տա րոն ցի փո ղո ցի թիվ 3 շեն քի 142-րդ հաս ցե ում 
գտն վող տա րած քի մա սը վար ձա կա լու թյան տա լու մա սին պայ մա նա գիր (այ սու հետ՝ Պայ-
մա նա գիր), ո րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյունն ամ սա կան 1.250.000 ՀՀ դրա մի դի մաց Ա/Ձ Ա վե-
տիք Ա ղա բե կյա նի ժա մա նա կա վոր տի րա պետ մանն ու օգ տա գործ մանն է հանձ նել վե րոն շյալ 
տա րած քը: Ը ստ կող մե րի՝ ի րենց միջև բա նա վոր հա մա ձայ նու թյուն է կա յաց վել վար ձավ ճա-
րի չա փի ա վե լաց ման վե րա բե րյալ: Հա մա ձայն 01.04.2013, 01.05.2013, 01.06.2013, 01.07.2013, 
01.08.2013, 01.09.2013, 01.10.2013, 01.11.2013, 01.12.2013, 01.01.2014, 08.01.2014, 01.02.2014, 
01.04.2014, 01.05.2014, 01.06.2014, 02.06.2014 և 01.07.2014 թվա կան նե րի վճա րային փաս տաթղ-
թե րի` Ա/Ձ Ա վե տիք Ա ղա բե կյա նը Ըն կե րու թյա նը վճա րել է 1.380.000 ՀՀ դրամ` որ պես վար-
ձավ ճար:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հայ ցը մեր ժե լով, գտել է, որ գոր ծարքն ա ռո չինչ է՝ հաշ վի 
առ նե լով այն հան գա ման քը, որ կող մե րը չեն պահ պա նել վար ձավ ճա րի փո փո խու թյան նո-
տա րա կան ձևը։ Մի ա ժա մա նակ Դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծով կի րա ռե լի չեն ան հիմն 
հարս տաց ման վե րա բե րյալ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյան նոր մե րը, քա նի որ Ա/Ձ 
Ա վե տիք Ա ղա բե կյա նը տե ղյակ է ե ղել Ըն կե րու թյա նը վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով սահ-
ման ված չա փը գե րա զան ցող մա սով վար ձավ ճա րի վճար ման պար տա վո րու թյան բա ցա կա-
յու թյան մա սին: Հա կընդ դեմ հայ ցը մեր ժե լով՝ Դա տա րա նը գտել է, որ վար ձա տո ւի կող մից 
վար ձավ ճա րի ա վե լաց ման հա մա ձայ նու թյան կա տար ման որ ևէ գոր ծո ղու թյան առ կա յու թյուն 
չի հիմն ա վոր վել, ո ւս տի հա կընդ դեմ հայ ցը են թա կա է մերժ ման:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, Ա/Ձ Ա վե տիք Ա ղա բե կյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե-
լով և Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լով, գտել է, որ Ըն կե րու թյու նը չի ներ կա յաց-
րել որ ևէ ա պա ցույց, ո րը թույլ տար հաս տատ ված հա մա րել այն փաս տե րը, որ մի կող մից 
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Ըն կե րու թյու նը վար ձավ ճա րի պայ մա նագ րային չա փը փո փո խե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ-
նու թյան գրա վոր ձևա կերպ մա նը և նո տա րա կան վա վե րաց մանն ո ւղղ ված կա մա հայտ նու-
թյուն է դրս ևո րել ու Ա/Ձ Ա վե տիք Ա ղա բե կյա նի մաս նակ ցու թյամբ այդ վա վե րա ցումն ա պա-
հո վե լու հա մար ձեռ նար կել է ող ջամ տո րեն ի րե նից կախ ված մի ջոց նե րը, մյուս կող մից` Ա/Ձ 
Ա վե տիք Ա ղա բե կյա նը խու սա փել է խնդ րո ա ռար կա գոր ծար քի նո տա րա կան վա վե րա ցու-
մից։ Հետ ևա բար ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 300-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի կի րառ ման 
հա մար պա հանջ վող բո լոր պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը սույն գոր ծով չի 
ա պա ցուց վել, ին չը բա ցա ռում էր նշ ված նոր մի կի րառ մամբ հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րա րե լու 
ի րա վա չափ հնա րա վո րու թյու նը, ո ւս տի Դա տա րանն ի րա վամբ մեր ժել է Ըն կե րու թյան բո-
ղո քը` տվյալ մա սով ճիշտ լու ծե լով գոր ծը: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նշել է, որ Դա տա րանն 
ա ռանց որ ևէ պատ ճա ռա բա նու թյան ձեռն պահ է մնա ցել ա ռո չինչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան 
հետ ևանք նե րի կի րառ ման վե րա բե րյալ հայց վո րի պա հան ջը բա վա րա րե լուց և այդ մա սով 
հայ ցը մեր ժել է բա ցա ռա պես ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի 
սխալ կի րառ մամբ` ան տե սե լով, որ հայ ցի ի րա վա կան հիմ քում դր վել են նաև ա ռո չինչ գոր-
ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևանք նե րի կի րառ մա նը վե րա բե րող նոր մե րը: Վե րո շա րադ րյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ե կել է այն եզ րա հանգ ման, որ ա ռո-
չինչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևանք նե րի կի րառ ման շր ջա նակ նե րում պա տաս խա նո-
ղից 3.510.000 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու մա սին հայց վո րի պա հան ջը Դա տա րա նի կող մից ոչ 
ի րա վա չա փո րեն է մերժ վել:

 Հա մադ րե լով վե րո շա րադ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը սույն գոր ծի փաս տե րի 
հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծարքն ա ռո չինչ հա մա րե լու դեպ քում կի րառ-
ման են են թա կա ան վա վե րու թյան հետ ևանք նե րը, ի սկ ան վա վե րու թյան հետ ևանք նե րի կի-
րա ռու մը են թադ րում է ոչ այլ ի նչ, քան կող մե րից յու րա քան չյու րի կող մից գոր ծար քով ամ բողջ 
ստա ցա ծը մյուս կող մին վե րա դարձ նե լու պար տա վո րու թյուն: Ո ւս տի, դա տա րա նի կող մից 
գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևանք կի րա ռե լու դեպ քում պետք է քն նարկ ման ա ռար կա 
դարձ վի վի ճարկ վող գոր ծար քով կող մե րից յու րա քան չյու րի ստա ցա ծը մյուս կող մին վե րա-
դարձ նե լու հար ցը, և հա մա պա տաս խա նա բար կող մե րը պետք է բնե ղե նով վե րա դարձ նեն 
այն ա մե նը, ի նչ ստա ցել են գոր ծար քով, ի սկ այն դեպ քում, ե րբ ստա ցա ծը բնե ղե նով վե րա-
դարձ նելն ան հնար է, կող մը պար տա վոր է հա տու ցել դրա ար ժե քը դրա մով, ե թե գոր ծար քի 
ան վա վե րու թյան այլ հետ ևանք ներ նա խա տես ված չեն օ րեն քով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նը հաս տա տել է 
գոր ծար քի ա ռո չինչ լի նե լու հան գա ման քը՝ չանդ րա դառ նա լով ան վա վե րու թյան հետ ևանք նե-
րին, ի սկ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հիմն վե լով այն հան գա ման քի վրա, որ գոր ծարքն ա ռո չինչ 
է, որ պես ան վա վե րու թյան հետ ևանք` ան դրա դար ձել է Ըն կե րու թյան կող մից Ա/Ձ Ա վե տիք 
Ա ղա բե կյա նին վե րա դարձ ման են թա կա գույ քին՝ չքն նար կե լով գոր ծար քի մյուս կող մի՝ Ա/Ձ 
Ա վե տիք Ա ղա բե կյա նի կող մից գոր ծար քով ստա ցա ծը Ըն կե րու թյա նը վե րա դարձ նե լու հար-
ցը: 

Այս պի սով, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, կի րա ռե լով գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևանք-
նե րը, գնա հատ ման չի են թար կել գոր ծար քով մյուս կող մի, այն է՝ Ա/Ձ Ա վե տիք Ա ղա բե կյա նի 
կող մից գոր ծար քով ստա ցա ծը Ըն կե րու թյա նը վե րա դարձ նե լու հար ցը, ո ւս տի ե կել է սխալ 
եզ րա հանգ ման: 

Ինչ վե րա բե րում է գոր ծար քը վա վեր ճա նա չե լուն, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմն-
վե լով վե րը շա րադր ված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի վրա, գտ նում է, որ սույն գոր ծով 
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գոր ծար քը վա վեր ճա նա չելն ան հնա րին է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ. ևս մեկ ան գամ 
ը նդ գծե լով գոր ծար քը վա վեր ճա նա չե լու հա մար ան հրա ժեշտ և բա վա րար պայ ման նե րի 
կար ևո րու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ևա ռաջ փաս տում է, որ սույն գոր ծի փաս տե րով 
չի հիմն ա վոր վում ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի պայ մա նի՝ վար ձավ ճա րի 
փո փո խու թյան վե րա բե րյալ գոր ծար քի գրա վոր ձևի պահ պան ման փաս տը, քա նի որ գոր-
ծով չի ներ կա յաց վել որ ևէ ա պա ցույց, ո րը թույլ տար հաս տատ ված հա մա րե լու Ըն կե րու թյան 
կող մից վար ձավ ճա րի պայ մա նագ րային չա փը փո փո խե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյան 
գրա վոր ձևա կերպ մանն ո ւղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը: Ա նդ րա դառ նա լով գոր-
ծար քը վա վեր ճա նա չե լու հա մար ան հրա ժեշտ մյուս պայ ման նե րին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն չեն հիմն ա վոր վել այն հան գա մանք նե րը, որ 
մի կող մից՝ Ըն կե րու թյու նը կա մա հայտ նու թյուն է դրս ևո րել և ձեռ նար կել է գոր ծո ղու թյուն-
ներ գոր ծար քի նո տա րա կան վա վե րա ցումն ի րա կա նաց նե լու հա մար, ի սկ մյուս կող մից` Ա/Ձ 
Ա վե տիք Ա ղա բե կյա նը գոր ծո ղու թյամբ կամ ան գոր ծու թյամբ խու սա փել է գոր ծար քի նո տա-
րա կան վա վե րա ցու մից: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծար քը վա վեր 
ճա նա չե լու հա մար ան հրա ժեշտ և բա վա րար պայ ման նե րից որ ևէ մե կի բա ցա կա յու թյու նը 
բա ցա ռում է այն վա վեր ճա նա չե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը: Ո ւս տի, հաշ վի առ նե լով 
այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով մի ա ժա մա նակ բա ցա կա յում են գոր ծար քը վա վեր ճա նա-
չե լու հա մար ան հրա ժեշտ մի քա նի պայ ման ներ, մաս նա վո րա պես՝ գոր ծար քի գրա վոր ձևի 
պահ պան վա ծու թյուն, գոր ծար քի նո տա րա կան վա վե րաց մանն ո ւղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կա տա րում, մյուս՝ մե ղա վոր կող մի խու սա փե լը գոր ծար քի նո տա րա կան վա վե րա ցու մից` Վճ-
ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սկզբ նա կան հայ ցով պա տաս խա նող և հա կընդ դեմ 
հայ ցով հայց վոր Ըն կե րու թյու նը չէր կա րող հա վակ նել գոր ծար քը վա վեր ճա նա չե լուն, որ պի-
սի հիմն ա վոր եզ րա հանգ ման էլ ե կել են ստո րա դաս դա տա րան նե րը: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ մի կող մից՝ Դա տա րա նը, հա կընդ դեմ 
հայ ցը մեր ժե լով, ի սկ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հա կընդ դեմ հայ ցի մեր ժու մը հիմն ա վոր հա-
մա րե լով, հան գել են ի րա վա չափ եզ րա հանգ ման: Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը լրիվ և բազ մա կող մա նի քն նու թյուն չեն 
ի րա կա նաց րել սկզբ նա կան հայ ցի մա սով գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
փաս տե րը պար զե լու ո ւղ ղու թյամբ, հետ ևա բար առ կա է գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ-
տու թյուն՝ վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի պայ մա նի փո փո խու թյան վե րա բե րյալ հա մա ձայ-
նու թյան ան վա վե րու թյան դեպ քում կող մե րից յու րա քան չյու րի « գոր ծար քով ստաց վա ծը» և 
դրա ար ժե քը սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո 
բա ցա հայ տե լու և գնա հա տե լու հա մար: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա-
վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ 
մա սե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կի ո րեն բե կա նե լու և գոր ծը՝ հայ ցի 
մա սով, նոր քն նու թյան ու ղար կե լու հա մար:

 5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա
կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 քն նու թյան հետ կապ ված այլ 
ծախ սե րից:
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ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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, ո րի դեմ կա յաց վել է եզ րա փա կիչ դա տա կան ա կտ, 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, ի նչ 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 ան հրա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի 
ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` վե րաքն նիչ կամ Վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քն նու 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 ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ գլ խի 
կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

 Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծը՝ հայ ցի մա սով, ու ղարկ վում է նոր քն-
նու թյան, որ պի սի պա րա գա յում հայ ցի մա սով դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին հնա-
րա վոր չէ ան դրա դառ նալ գոր ծի քն նու թյան ներ կա փու լում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում 
է, որ հայ ցի մա սով դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր 
քն նու թյան ըն թաց քում:

 Մի ա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, որ հա կընդ դեմ հայ ցի մա սով բո ղո քա բե րը վճ ռա բեկ 
բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քը նա խա պես վճա րել է, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցի 
մա սով վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է մերժ ման, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հա կընդ-
դեմ հայ ցի մա սով դա տա կան ծախ սե րի հար ցը ան հրա ժեշտ է հա մա րել լուծ ված:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
 

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա րա նի 02.02.2018 թվա կա նի ո րոշ ման՝ ա ռո չինչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան 
հետ ևանք ներ կի րա ռե լու և Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Ա/Ձ Ա վե տիք Ա ղա բե կյա նի 3.510.000 ՀՀ 
դրամ բռ նա գան ձե լու մա սին հայ ցը մաս նա կի բա վա րա րե լու մա սը, և գործն ը ստ հայ ցի Ա/Ձ 
Ա վե տիք Ա ղա բե կյա նի ը նդ դեմ «ՍՄ ԲԱ ՏԻ Օ ՋԱԽ» ՍՊԸ-ի՝ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ-
ևանք նե րի կի րառ ման պա հան ջի մա սով, ու ղար կել Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րան` սահ ման ված ծա վա լով նոր քն նու թյան: 

Ո րո շու մը՝ մնա ցած մա սով, թող նել օ րի նա կան ու ժի մեջ:
2. Հայ ցի մա սով դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն-

նու թյան ըն թաց քում, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցի մա սով դա տա կան ծախ սե րի հար ցը հա մա րել 
լուծ ված:

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈւԹՅՈւՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

 
ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան   Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/1209/02/16
 դա տա րա նի ո րո շում  2019թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ  Ե ԿԴ/1209/02/16
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Պետ րո սյան
 Դա տա վոր ներ՝ Տ. Նա զա րյան
 Ն. Բար սե ղյան

 
ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈւԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով՝

 
նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
զե կու ցող Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի հու նի սի 07-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Վա հե Ա ֆան դյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ար մի նե Ա վե տի-

սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 19.04.2018 թվա կա-
նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի «Արդ շին բանկ» ՓԲԸ-ի (ի րա վա նա խորդ` «Ա ՌԷԿ ՍԻՄ ԲԱՆԿ-
ԳԱԶՊ ՐՈՄ ԲԱՆ ԿԻ ԽՈՒՄԲ» ՓԲԸ) (այ սու հետ՝ Բանկ) ը նդ դեմ Վա հե Ա ֆան դյա նի` գու մար 
բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան` Բան կը պա հան ջել է Վա հե Ա ֆան դյա նից բռ նա գան ձել 72.214,90 

Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ` որ պես հաշ վեգր ված տո կո սի և տույ ժի գու մար: 
Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա-

սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Գ. Մազ մա նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 04.07.2017 թվա-
կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
19.04.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Բան կի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` Դա տա րա նի 
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04.07.2017 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել է` հայ ցը բա վա րար վել է:
 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Վա հե Ա ֆան դյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Բան կը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը 
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով. 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 347րդ, 358րդ, 

408րդ և 424րդ հոդ ված նե րը:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ հա ճա խոր դի պար տա կա-

նու թյուն նե րի մեջ մտ նում է պար տա վո րու թյան գու մա րի փո խան ցու մը Բան կին, ի սկ մնա ցած 
բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վում են Բան կի կող մից իր ներ քին կա ռուց ված քային ստո-
րա բա ժա նումն ե րի մի ջո ցով: Այ սինքն՝ այն դեպ քում, ե րբ Բան կը խախ տում է պար տա վո րու-
թյան մար ման հեր թա կա նու թյու նը, ա պա վեր ջինս էլ կրում է դրա բա ցա սա կան հետ ևան քը: 
Այ լա պես, ե թե ա ռաջ նորդ վենք Վե րաքն նիչ դա տա րա նի որ դեգ րած այն տրա մա բա նու թյամբ, 
որ պար տա վո րու թյուն նե րի մար ման հեր թա կա նու թյան խախ տու մը պա տաս խա նո ղին չի կա-
րող ա զա տել դրա մի մա սի կա տա րու մից, ա պա կհան գենք այն եզ րա կա ցու թյան, որ օ րենսդ-
րի կող մից սահ ման ված պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման հեր թա կա նու թյունն ի նք նան-
պա տակ է և դրա խախ տու մը չի կա րող ա ռա ջաց նել որ ևէ ի րա վա կան հետ ևանք:

 Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաս տատ ված է հա մա րել այն փաս տը, որ Բան-
կի կող մից թույլ է տր վել օ րեն քի և պայ մա նագ րի խախ տում, սա կայն ան հաս կա նա լի կեր պով 
հետ ևու թյուն է ա րել այն մա սին, որ այդ խախ տու մը որ ևէ ի րա վա կան հետ ևանք չի կա րող 
ա ռա ջաց նել և չի կա րող պար տա վո րու թյուն նե րի դա դար ման հիմք հան դի սա նալ:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 19.04.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 04.07.2017 թվա կա նի 
վճ ռին:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ ա վո րում ե րը 
Ե թե նույ նիսկ ըն դու նենք, որ Բան կը մի ա կող մա նի փո փո խել է իր և Վա հե Ա ֆան դյա նի 

միջև կնք ված պայ մա նագ րի 3.2-րդ կե տը՝ սահ մա նե լով պար տա վո րու թյան կա տար ման նոր 
հեր թա կա նու թյուն, այ նո ւա մե նայ նիվ, հաշ վի առ նե լով Բան կի և պա տաս խա նո ղի միջև պար-
տա վո րու թյան առ կա յու թյան փաս տը, վար կա ռուն ոչ մի այն պետք է վե րա դարձ ներ ստաց-
ված գու մա րը, այլև տո կոս ներ վճա րեր, հետ ևա բար վար կի մար ման նոր հեր թա կա նու թյան 
սահ մա նու մը չի կա րող դի տարկ վել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 424-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տով սահ ման ված պար տա վո րու թյան դա դա րում: 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը`
1) Բան կի և Վա հե Ա ֆան դյա նի միջև 02.04.2013 թվա կա նին կնք ված թիվ Օ02975 վճա-

րային քար տե րով տրա մադր վող վար կային գծի պայ մա նագ րի (այ սու հետ՝ Պայ մա նա գիր) 
հա մա ձայն` Վա հե Ա ֆան դյա նին տրա մադր վել է 200.000 Ա ՄՆ դո լա րի չա փով վարկ: Պայ-
մա նագ րի 3.2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ մա րումն եր կա տա րե լիս ա ռաջ նա հեր թու թյան կար գով 
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վճար վում ե ն՝ գե րա ծախ սը, տու ժանք նե րը, տո կոս նե րը, այ նու հետև` վար կային գծի հիմն ա-
կան գու մա րը: Պայ մա նագ րի 4.2.3-րդ կե տի «ա» են թա կե տի հա մա ձայն՝ Բանկն ի րա վունք ու-
նի վար կա ռո ւից պա հան ջել հետ վե րա դարձ նել վար կային գի ծը, հաշ վեգր ված տո կոս ներն ու 
Պայ մա նագ րով Բան կին վճար ման են թա կա այլ գու մար նե րը և մի ա կող մա նի ո րեն վա ղա կետ 
լու ծել Պայ մա նա գի րը և դա դա րեց նել վար կային գծի գոր ծո ղու թյու նը, ե թե վար կա ռուն ու նի 
Պայ մա նագ րով ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի որ ևէ խախ տում կամ կե տանց (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 31-34):

2) Բան կի 19.02.2014 թվա կա նի թիվ ՎՆ15/544 պա հան ջագ րի հա մա ձայն՝ Վա հե Ա ֆան-
դյա նի ստանձ նած պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րը 17.02.2014 թվա կա նի դրու-
թյամբ կազ մել է 229.543,16 Ա ՄՆ դո լար ժամկ ե տանց պարտք, ո րից՝ 196.395,87 Ա ՄՆ դո լա րը՝ 
ժամկ ե տանց վար կի, 20.941,72 Ա ՄՆ դո լա րը՝ ժամկ ե տանց տո կո սա գու մար նե րի և 12.205,57 
Ա ՄՆ դո լա րը՝ տույ ժե րի, տու գանք նե րի պարտք (հա տոր 1-ին, գ.թ. 13):

3) Բան կի 18.06.2014 թվա կա նի վար կային կո մի տե ի նիս տի թիվ 036 ար ձա նագ րու թյան 
հա մա ձայն` Բան կի հա ճա խորդ « Բյու րակն» ՍՊԸ-ի վար կային պար տա վո րու թյուն նե րի կա-
տար ման ա պա հով ման մի ջոց գրա վադր ված` Եր ևա նի Նու բա րա շեն վար չա կան շր ջա նի 
Մա սի սի խճու ղու թիվ 105/15 հաս ցե ում գտն վող 74,3 հա ը նդ հա նուր մա կե րե սով հո ղա մա սը` 
1.188.800.000 ՀՀ դրամ ը նդ հա նուր գու մա րով, Բան կին՝ որ պես սե փա կա նու թյուն ան ցնե լու 
հաշ վին մար վել են « Բյու րակն» ՍՊԸ-ի կող մից ե րաշ խա վոր ված ան ձանց վար կային պար-
տա վո րու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես՝ մար վել է քա ղա քա ցի Վա հե Ա ֆան դյա նի վար կային 
պայ մա նագ րով նա խա տես ված մայր գու մարն ամ բող ջու թյամբ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 35):

 4) Բան կի գոր ծառ նա կան վար չու թյան պե տի կող մից 11.01.2016 թվա կա նին տր ված տե-
ղե կան քի հա մա ձայն` վար կա ռու Վա հե Ա ֆան դյա նի պար տա վո րու թյան չա փը 10.01.2016 
թվա կա նի դրու թյամբ կազ մել է 72.214,92 Ա ՄՆ դո լար, ո րից 20.941,72 Ա ՄՆ դո լա րը` որ պես 
տո կո սա գու մար, 11.106,02 Ա ՄՆ դո լա րը` որ պես ԲՏՀԴ տո կո սա գու մար, 33.780,57 Ա ՄՆ դո-
լա րը` որ պես վար կի տույ ժի գու մար, 6.386,61 Ա ՄՆ դո լա րը` որ պես տո կո սի տույ ժի գու մար 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 89):

5) Թիվ Օ02975 քաղ ված քի հա մա ձայն` վար կա ռու Վա հե Ա ֆան դյա նի պար տա վո րու-
թյան չա փը 14.11.2016 թվա կա նի դրու թյամբ կազ մել է 72.214,92 Ա ՄՆ դո լար, ո րից 20.941,72 
Ա ՄՆ դո լա րը` որ պես հաշ վարկ ված տո կո սա գու մար, 11.106,02 Ա ՄՆ դո լա րը` որ պես ԲՏՀԴ 
հաշկ վարկ ված տո կո սա գու մար, 33.780,57 Ա ՄՆ դո լա րը` որ պես ժամկ ե տանց վար կի տույ ժի 
գու մար, 6.386,61 Ա ՄՆ դո լա րը` որ պես ժամկ ե տանց տո կո սի տույ ժի գու մար (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 76-77):

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե-

լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն 
ու նե նալ օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և 
գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո-
շումն ե րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 358-րդ հոդ վա ծի վե րա բե րյալ կա րող են է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե նալ տվյալ ի րա վադ րույ թի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, ի նչ պես 
նաև Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 
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պայ մա նա վոր ված է նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 րաքն նիչ դա-
տա րա նի կող մից թույլ է տր վել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 358-րդ հոդ վա ծի և 424-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախ տում, ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը, և ո րի 
առ կա յու թյու նը հիմն ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա
ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ հետ ևյալ հար ցադր մա նը. ա րդյո՞ք բանկն իր նա խա ձեռ
նու թյամբ մի ա կող մա նի ո րեն կա րող է սահ մա նել վար կի մա րում ե րի նոր հեր թա կա նու թյուն 
այն պա րա գա յում, ե րբ պայ մա նագ րով ար դեն ի սկ սահ ման ված է վար կի մա րում ե րի այլ 
ա ռաջ նա հեր թու թյուն: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա ցի ա-
կան օ րենսդ րու 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 ի նք նա վա րու թյան և գույ քային ի նք նու րույ նու թյան, սե փա-
կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյան, պայ մա նագ րի ա զա տու թյան, մաս նա վոր գոր ծե րին որ ևէ 
մե կի կա մա յա կան մի ջամ տու թյան ան թույ լատ րե լի ու թյան, քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի 
ա նար գել ի րա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյան, խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման 
ա պա հով ման, դրանց դա տա կան պաշտ պա նու թյան սկզ բունք նե րի վրա: Նույն հոդ վա ծի 
2-րդ կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա ցի նե րը և ի րա վա բա նա կան ան ձինք քա ղա քա ցի ա կան ի րա-
վունք նե րը ձեռք են բե րում ու ի րա կա նաց նում ի րենց կամ քով և ի շահ ի րենց: Նրանք ա զատ 
են պայ մա նագ րի հի ման վրա սահ մա նե լու ի րենց ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, 
ո րո շե լու պայ մա նագ րի` օ րենսդ րու թյա նը չհա կա սող ցան կա ցած պայ ման:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 8-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` քա ղա քա ցի ա կան ի րա վա-
կան 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: Քա ղա քա ցի ա կան ի րա վա կան նոր մե րի տեքս տում 
կի րառ վող բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տար բեր ձևե րով մեկ նա բան ման դեպ քում, 
նա խա պատ վու թյու նը տր վում է նույն օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում շա րադր ված` 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյան սկզ բունք նե րին հա մա պա տաս խա նող մեկ նա բան մա նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 436-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա նա գիր 
է հա մար վում եր կու կամ մի քա նի ան ձանց հա մա ձայ նու թյու նը, ո րն ո ւղղ ված է քա ղա քա ցի ա-
կան ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն կամ դա դա րե լուն:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 437-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցի-
նե րը և ի րա վա բա նա կան ան ձինք ա զատ են պայ մա նա գիր կն քե լիս: Պայ մա նա գիր կն քե-
լուն հար կադ րել չի թույ լատր վում, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ պայ մա նա գիր կն քե լու 
պար տա կա նու թյու նը նա խա տես ված է նույն օ րենսգր քով, օ րեն քով կամ կա մո վին ստանձ-
նած պար տա վո րու թյամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 437-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա նագ րի 
պայ ման նե րը ո րոշ վում են կող մե րի հայե ցո ղու թյամբ, բա ցի այն դեպ քե րից, ե րբ հա մա պա-
տաս խան պայ մա նի բո վան դա կու թյու նը սահ ման ված է օ րեն քով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե-
րով (հոդ ված 438):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 358-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դրա մա կան պար տա վո-
րու թյու նը լրիվ կա տա րե լու հա մար վճար ված գու մա րի ան բա վա րա րու թյան դեպ քում, ե թե 
այլ հա մա ձայ նու թյուն չի կա յաց վել, ա ռա ջին հեր թին մար վում են պար տա վո րու թյան կա-
տար ման ստաց մանն ո ւղղ ված` պար տա տի րոջ ծախ սե րը, այ նու հետև` տո կոս նե րը, նե րա-
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ռյալ՝ նույն օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րը, ի սկ մնա ցած մա սով` 
պարտ քի հիմն ա կան գու մա րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 887-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` վար կային պայ-
մա նագ րով բան կը կամ այլ վար կային կազ մա կեր պու թյու նը (վար կա տուն) պար տա վոր վում 
է պայ մա նագ րով նա խա տես ված չա փե րով և պայ ման նե րով դրա մա կան մի ջոց ներ (վարկ) 
տրա մադ րել փո խա ռո ւին, ի սկ 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 կային պայ-
մա նագ րից բխող հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րառ վում են նույն օ րենսգր քի 46-րդ 
գլ խում նա խա տես ված կա նոն նե րը, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ նույն գլ խի կա նոն նե րով 
և վար կային պայ մա նագ րով:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց ված ո րոշ մամբ ան դրա դառ նա լով վար-
կային պայ մա նագ րի վե րա բե րյալ վկա յա կոչ ված ի րա կար գա վո րումն ե րի վեր լու ծու թյա նը, 
նշել է, որ պար տա վո րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման հիմք է նաև վար կային 
պայ մա նա գի րը, ո րը, լի նե լով ե րկ կող մա նի պայ մա նա գիր, սահ մա նում է փո խա ռո ւի (պար-
տա պա նի) հիմն ա կան պար տա կա նու թյու նը, այն է՝ վար կա տո ւին (պար տա տի րո ջը) վե րա-
դարձ նել փո խա ռու թյամբ ստաց ված գու մա րը և տո կոս ներ վճա րել դրա նից: Ը նդ ո րում, 
օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ վար կային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի վրա տա րած վում են 
փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ը նդ հա նուր կա նոն նե րը, ե թե այլ բան նա խա-
տես ված չէ վար կային պայ մա նագ րով և փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ը նդ-
հա նուր կա նոն նե րով (տե՛ս, «Ակ բա-Կ րե դիտ Ագ րի կոլ Բանկ» ՓԲԸ-ն ը նդ  րի Ջա լա-
լո  նե րի թիվ Ե ԷԴ/0230/02/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
27.03.2008 թվա կա նի ո րո  մը):

 Վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ ել նե լով վար կի և փո խա ռու թյան պայ մա նագ րե րի ը նդ հան րա կան 
հատ կա նիշ նե րից՝ օ րենս դի րը նա խա տե սել է, որ վար կային պայ մա նագ րից բխող հա րա-
բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րառ վում են փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի հա մար նա խա-
տես ված կա նոն նե րը: Միև նույն ժա մա նակ, ըն դու նե լով վե րո հի շյալ եր կու պայ մա նագ րե րի 
ը նդ հան րու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, որ ի տար-
բե րու թյուն փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի՝ վար կային պայ մա նագ րով կա րող են տրա մադր վել 
մի այն դրա մա կան մի ջոց ներ և մի այն ո րո շա կի սուբյեկտ նե րի՝ բան կե րի և վար կային կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի կող մից: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ վար կային պայ մա նագ-
րի կար ևո րա գույն ա ռանձ նա հատ կու թյունն է նաև այն, որ այդ պայ մա նագ րով բան կը կամ 
վար կային կազ մա կեր պու թյունն ա կն կա լում է ո րո շա կի հա տու ցում, այլ կերպ ա սած՝ այն հա-
տու ցե լի պայ մա նա գիր է: Բան կը վար կային պայ մա նագ րով ո րո շա կի դրա մա կան մի ջոց ներ 
փո խա ռո ւին տրա մադ րե լու դի մաց ա կն կա լում է, որ փո խա ռուն պետք է ի րեն վե րա դարձ նի 
այդ մի ջոց նե րը և բա ցի դրա նից նաև վճա րի ո րո շա կի տո կոս ներ` տրա մադր ված մի ջոց նե րի 
օգ տա գործ ման դի մաց որ պես հա տու ցում: Նմա նա տիպ մո տե ցու մը բխում է վար կային պայ-
մա նագ րի է ու թյու նից, քա նի որ բան կը, իր ու նե ցած մի ջոց նե րից ո րո շա կի մա սը տրա մադ րե-
լով կոնկ րետ ան ձին, զրկ վում է դրանց տնօ րին ման և այլ ան ձանց տրա մադ րե լու մի ջո ցով 
շա հույթ ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նից, ո ւս տի ա կն կա լում է ո րո շա կի վար ձատ րու թյուն՝ 
տո կոս նե րի տես քով: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նմա նա տիպ մո տե ցու մը բխում է 
հենց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 887-րդ հոդ վա ծի կար գա վո րու մից, ո րի հա մա ձայն՝ 
փո խա ռուն պար տա վոր վում է վե րա դարձ նել ստաց ված գու մա րը և տո կոս ներ վճա րել դրա-
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նից:
 Հիմք ըն դու նե լով վար կային պայ մա նագ րի՝ պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 

ծագ ման ի նք նու րույն հիմք լի նե լու հան գա ման քը և այդ հա րա բե րու թյուն նե րի դրա մա կան 
բնույ թը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դրա նկատ մամբ կի րա ռե լի են դրա մա կան պար-
տա վո րու թյամբ պա հանջ նե րը մա րե լու հեր թա կա նու թյան վե րա բե րյալ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 358-րդ հոդ վա ծի կար գա վո րումն ե րը: Ո ւս տի, ե թե կող մե րի միջև առ կա չէ այլ հա-
մա ձայ նու թյուն, ա ռա ջին հեր թին մար վում են պար տա վո րու թյան կա տար ման ստաց մանն 
ո ւղղ ված` պար տա տի րոջ ծախ սե րը, այ նու հետև` տո կոս նե րը, նե րա ռյալ՝ նույն օ րենսգր քի 411-
րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րը, ի սկ մնա ցած մա սով` պարտ քի հիմն ա կան գու մա-
րը: ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քում նմա նա տիպ կար գա վո րում նա խա տե սե լը նպա տակ 
է հե տապն դել պար տա վո րու թյան մար ման հեր թա կա նու թյան հար ցում սահ մա նե լու ո րո շա-
կի ու թյուն: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նաև ը նդ գծել, որ օ րենս դի րը նա-
խա տե սել է նման հեր թա կա նու թյու նից շեղ վե լու հնա րա վո րու թյուն, որ պի սին կա րող է լի նել 
կող մե րի հա մա ձայ նու թյու նը: Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ե թե 
կող մերն այլ բան չեն նա խա տե սել, ա պա կաշ կանդ ված են սույն կար գա վոր մամբ, և ցան-
կա ցած դեպ քում ա ռաջ նա հեր թու թյու նը փո փո խե լիս պետք է առ կա լի նի նրանց հա մա ձայ-
նու թյու նը: Նմա նա տիպ մո տե ցու մից բխում է, որ դրա մա կան պար տա վո րու թյան մար ման 
ա ռաջ նա հեր թու թյան վե րա բե րյալ պայ մա նը մի ա կող մա նի ո րեն չի կա րող փո փոխ վել: Ո ւս տի, 
վար կային պայ մա նագ րով նա խա տես ված դրա մա կան պար տա վո րու թյան մար ման ա ռաջ-
նա հեր թու թյան վե րա բե րյալ պայ մա նագ րի պայ մա նը փո խա տո ւի կող մից մի ա կող մա նի փո-
փո խե լը և պար տա վո րու թյան հիմն ա կան գու մարն ա ռա ջին հեր թին մա րե լը հա կա սում է ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի վկա յա կոչ ված կար գա վոր մա նը: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Բան կի և Վա հե Ա ֆան դյա նի միջև 02.04.2013 թվա-
կա նին կնք վել է Պայ մա նա գիր, ո րով Վա հե Ա ֆան դյա նին տրա մադր վել է 200.000 Ա ՄՆ դո-
լա րի չա փով վարկ: Պայ մա նագ րի 3.2-րդ կե տով սահ ման վել է, որ մա րումն եր կա տա րե լիս 
ա ռաջ նա հեր թու թյան կար գով վճար վում են գե րա ծախ սը, տու ժանք նե րը, տո կոս նե րը, այ-
նու հետև` վար կային գծի հիմն ա կան գու մա րը: Բան կի 18.06.2014 թվա կա նի վար կային կո մի-
տե ի նիս տի թիվ 036 ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն` Բան կի հա ճա խորդ « Բյու րակն» ՍՊԸ-ի 
վար կային պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ա պա հով ման մի ջոց գրա վադր ված` Եր ևա նի 
Նու բա րա շեն վար չա կան շր ջա նի Մա սի սի խճու ղու թիվ 105/15 հաս ցե ում գտն վող 74,3 հա 
ը նդ հա նուր մա կե րե սով հո ղա մա սը` 1.188.800.000 ՀՀ դրամ ը նդ հա նուր գու մա րով, Բան կին՝ 
որ պես սե փա կա նու թյուն ան ցնե լու հաշ վին մար վել են « Բյու րակն» ՍՊԸ-ի կող մից ե րաշ խա-
վոր ված ան ձանց վար կային պար տա վո րու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես՝ մար վել է քա ղա-
քա ցի Վա հե Ա ֆան դյա նի վար կային պայ մա նագ րով նա խա տես ված մայր գու մարն ամ բող-
ջու թյամբ: Բան կի գոր ծառ նա կան վար չու թյան պե տի կող մից 11.01.2016 թվա կա նին տր ված 
տե ղե կան քի հա մա ձայն` վար կա ռու Վա հե Ա ֆան դյա նի պար տա վո րու թյան չա փը 10.01.2016 
թվա կա նի դրու թյամբ կազ մել է 72.214,92 Ա ՄՆ դո լար, ո րից 20.941,72 Ա ՄՆ դո լա րը` որ պես 
տո կո սա գու մար, 11.106,02 Ա ՄՆ դո լա րը` որ պես ԲՏՀԴ տո կո սա գու մար, 33.780,57 Ա ՄՆ դո-
լա րը` որ պես վար կի տույ ժի գու մար, 6.386,61 Ա ՄՆ դո լա րը` որ պես տո կո սի տույ ժի գու մար: 
19.02.2014 թվա կա նին Բան կը Վա հե Ա ֆան դյա նին ներ կա յաց րել է պա հան ջա գիր՝ վճա րե-
լու պար տա վո րու թյամբ նա խա տես ված հիմն ա կան գու մա րը և տո կոս նե րը, սա կայն Վա հե 
Ա ֆան դյա նի կող մից դրանք չկա տար վե լու հետ ևան քով Բան կը պար տա վո րու թյու նը հիմն ա-
կան գու մա րի մա սով մա րել է ե րաշ խա վո րու թյան հաշ վին՝ խախ տե լով դրա մա կան պար տա-
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վո րու թյան սահ ման ված հեր թա կա նու թյու նը: 
Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, մեր ժե լով հայ ցը, նշել է, որ պա տաս խա նողն ի սկզ բա նե 

ի մա ցել և գի տակ ցել է, որ գրա վի ա ռար կայի օ տա րու մից պետք է մար վեն Բան կի հան դեպ 
իր ու նե ցած պար տա վո րու թյուն նե րը` պայ մա նագ րի և օ րեն քի պա հանջ նե րի հա մա ձայն, սկզ-
բում պետք է մար վեն տո կո սա գու մա րը, ԲՏՀԴ տո կո սա գու մա րը, վար կի տույ ժը և տո կո սի 
տույ ժը, ո րից հե տո` մայր գու մա րը: Հետ ևա բար Դա տա րա նը գտել է, որ կա տար մամբ Բան կի 
հան դեպ պա տաս խա նո ղի ու նե ցած պար տա վո րու թյու նը դա դա րել է:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով վե րաքն նիչ բո ղո քը, պատ ճա ռա բա նել է, որ 
պա տաս խա նո ղը պատ շաճ չի կա տա րել վար կային պայ մա նագ րով ստանձ նած իր պար տա-
վո րու թյուն նե րը` պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ ետ նե րում չի վճա րել վար կի գու մար նե րը, 
հաշ վեգր ված տո կոս նե րը և տույ ժե րը, ի սկ Բան կը գրա վադր ված գույ քի հաշ վին մա րել է մի-
այն պար տա վո րու թյան մայր գու մա րը, ի սկ տո կոս նե րը և տույ ժե րը մնա ցել են չմար ված, որ-
պի սի պայ ման նե րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ խոսք չի կա րող լի նել կա տար ման 
մի ջո ցով պար տա վո րու թյան դա դար ման մա սին: 

 Հա մադ րե լով վե րո շա րադ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը սույն գոր ծի փաս տե րի 
հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վար կային պայ մա նագ րի է ու թյու նից բխում է վար-
կա տո ւի՝ հա տու ցում ստա նա լու ի րա վուն քը: Բա ցի այդ, սույն գոր ծով կող մե րի միջև կնք ված 
Պայ մա նագ րի 4.2.3-րդ կե տի «ա» են թա կե տից հետ ևում է նաև, որ վար կային գծով տրա-
մադր ված հիմն ա կան գու մա րը և հաշ վեգր վող տո կոս նե րը պա հան ջե լու ի րա վունք առ կա է 
նաև այն ի րա վի ճա կում, ե րբ վար կա ռո ւի կող մից կա տար վում է պայ մա նագ րի խախ տում կամ 
կե տանց: Ել նե լով վե րո շա րադ րյա լից՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ թեև վար-
կային պայ մա նագ րի է ու թյու նից բխում է հա տու ցե լի ու թյու նը և գոր ծով ներ կա յաց ված պայ-
մա նագ րի հա մա ձայն նաև՝ դրա խախտ ման դեպ քում Բանկն ի րա վունք է ու նե նում պա հան-
ջե լու հա մա պա տաս խան դրա մա կան մի ջոց նե րը, մինչ դեռ սույն գոր ծով հաշ վի առ նե լով այն, 
որ Բան կը մի ա կող մա նի ո րեն է փո փո խել Պայ մա նագ րի 3.2-րդ կե տը, այն է՝ ա ռաջ նա հերթ 
մա րել է դրա մա կան պար տա վո րու թյան հիմն ա կան գու մա րը՝ խախ տե լով պայ մա նա գի րը 
և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 358-րդ հոդ վա ծը, ո ւս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից 
Բան կի նմա նա տիպ վար քա գի ծը գնա հատ վում է որ պես ոչ ի րա վա չափ, քա նի որ դրա մա կան 
պար տա վո րու թյան մար ման ա ռաջ նա հեր թու թյան վե րա բե րյալ պայ մա նը մի ա կող մա նի ո րեն 
չի կա րող փո փոխ վել: Ել նե լով վե րոգ րյա լից Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա վե լում է, որ ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րենսգր քի 358-րդ և 887-րդ հոդ ված նե րի ի րա վա կար գա վոր ման հա մա ձայն` 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, 
և պար տա պա նի դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը լրիվ կա տա րե լու հա մար պայ մա նա գի րը 
կն քած կող մե րի միջև այլ հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում ա ռա ջին հեր-
թին ա մեն դեպ քում մար վում են պար տա վո րու թյան կա տար ման ստաց մանն ո ւղղ ված` պար-
տա տի րոջ ծախ սե րը, այ նու հետև` տո կոս նե րը, վեր ջում մի այն պարտ քի հիմն ա կան գու մա րը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ը ստ Բան կի 19.02.2014 
թվա կա նի թիվ ՎՆ15/544 պա հան ջագ րի` Վա հե Ա ֆան դյա նի ստանձ նած պայ մա նագ րային 
պար տա վո րու թյուն նե րը՝ հիմն ա կան գու մա րի մա սով, 17.02.2014 թվա կա նի դրու թյամբ կազ-
մել է 196.395,87 Ա ՄՆ դո լար, ո րը մար վել է Բան կի հա ճա խորդ « Բյու րակն» ՍՊԸ-ի վար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման հա մար որ պես ա պա հով ման մի ջոց գրա վադր ված` Եր-
ևա նի Նու բա րա շեն վար չա կան շր ջա նի Մա սի սի խճու ղու թիվ 105/15 հաս ցե ում գտն վող 74,3-
հա ը նդ հա նուր մա կե րե սով հո ղա մա սը 1.188.800.000 ՀՀ դրամ ը նդ հա նուր գու մա րով Բան կին՝ 



95ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

որ պես սե փա կա նու թյուն ան ցնե լու հաշ վին, այ նինչ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 358-րդ, 887-րդ հոդ ված նե րի և Պայ մա նագ րի 3.2-րդ կե տի ի րա-
վա կար գա վո րու մից բխում է, որ վար կային պայ մա նագ րով որ պես ա պա հով ման մի ջոց գրա-
վադր ված` Եր ևա նի Նու բա րա շեն վար չա կան շր ջա նի Մա սի սի խճու ղու թիվ 105/15 հաս ցե ում 
գտն վող 74,3 հա ը նդ հա նուր մա կե րե սով հո ղա մա սը 1.188.800.000 ՀՀ դրամ ը նդ հա նուր գու-
մա րով Բան կին՝ որ պես սե փա կա նու թյուն ան ցնե լու հաշ վին ա ռաջ նա հեր թու թյան կար գով 
պետք է մար ված հա մա րել Վա հե Ա ֆան դյա նի վար կային պար տա վո րու թյու նը` Բան կի կող-
մից հաշ վերգր ված տո կո սի և տույ ժի գու մա րի` 72.214,92 Ա ՄՆ դո լա րի չա փով, ո րից 20.941,72 
Ա ՄՆ դո լա րը` որ պես հաշ վարկ ված տո կո սա գու մար, 11.106,02 Ա ՄՆ դո լա րը` որ պես ԲՏՀԴ 
հաշկ վարկ ված տո կո սա գու մար, 33.780,57 Ա ՄՆ դո լա րը` որ պես ժամկ ե տանց վար կի տույ ժի 
գու մար, 6.386,61 Ա ՄՆ դո լա րը` որ պես ժամկ ե տանց տո կո սի տույ ժի գու մար: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վա հե Ա ֆան դյա նից 72.214,92 Ա ՄՆ դո-
լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ տո կոս ներ և տույ ժեր բռ նա գան ձե լու մա սին Բան կի պա հան ջը 
հիմն ա վոր չէ և են թա կա է մերժ ման, որ պի սի ի րա վա չափ եզ րա հանգ ման էլ ե կել է Դա տա-
րա նը, ի նչն ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից:

 Վե րը նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա
նում նշ ված փաս տարկ նե րը:

 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա-
վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ու-
ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում ան հրա ժեշտ է կի-
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ 
կե տով սահ ման ված՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա-
լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն ա վոր մամբ. 

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան-
չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամկ ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամկ ե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն-
վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր: 
Հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի 
խախտ ման տե սան կյու նից։ 

Տ վյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ-
տին օ րի նա կան ո ւժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա-
նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս-
տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։ 

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 քն նու թյան հետ կապ-
ված այլ ծախ սե րից:
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ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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, ո րի դեմ կա յաց վել է եզ րա փա կիչ դա տա կան ա կտ, 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, ի նչ 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 ան հրա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի 
ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` վե րաքն նիչ կամ Վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քն նու 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 ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ գլ խի 
կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, որ պի-
սի պայ ման նե րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը են թա կա է բե կան ման, Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի ի րա վա կար գա վո րու մը, գտ նում է, որ Բան կից հօ գուտ Վա հե Ա ֆան դյա նի 
են թա կա է բռ նա գանձ ման 1.000.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես 
վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 19.04.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք-
Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 04.07.2017 թվա կա նի 
վճ ռին։ 

2. «Արդ շին բանկ» ՓԲԸ-ից (ի րա վա նա խորդ` «Ա ՌԷԿ ՍԻՄ ԲԱՆԿ-ԳԱԶՊ ՐՈՄ ԲԱՆ ԿԻ 
ԽՈՒՄԲ» ՓԲԸ) հօ գուտ Վա հե Ա ֆան դյա նի բռ նա գան ձել 1.000.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճ ռա-
բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուրք:

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԱԴԴ/2612/02/16
դա տա րա նի ո րո շում   2019թ.
Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ  Ե ԱԴԴ/2612/02/16  
Նա խա գա հող դա տա վոր` Հ. Ե նո քյան 
Դա տա վոր ներ` Գ. Խան դա նյան 
 Ա. Սմ բա տյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
զե կու ցող Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 18-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Ժի րայր Սէ ֆի լյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Տիգ րան Հայ-

րա պե տյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 25.01.2018 
թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Ժի րայր Սէ ֆի լյա նի ը նդ դեմ «Ար մե նի ա Թի-Վի» փակ 
բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն), Վա հե Ղա զա րյա նի և Նել լի Հա-
րու թյու նյա նի` վի րա վո րան քի և զր պար տու թյան մի ջո ցով պատ վին, ար ժա նա պատ վու թյա նը 
և բա րի համ բա վին հասց ված վնա սի հա տուց ման պա հան ջի մա սին, 

 ՊԱՐ ԶԵՑ

1.Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
 Դի մե լով դա տա րան` Ժի րայր Սէ ֆի լյա նը պա հան ջել է պար տա վո րեց նել պա տաս խա-

նող նե րին հրա պա րա կային նե րո ղու թյուն խնդ րել և « Սուր ան կյուն» հա ղոր դա շա րի ա ռա ջի-
կա յում հե ռար ձակ վե լիք ա ռա ջին ի սկ թո ղարկ ման մեջ հեր քել զր պար տու թյուն հա մար վող 
տվյալ նե րը, ի նչ պես նաև հրա պա րա կել դրանց վե րա բե րյալ Ժի րայր Սէ ֆի լյա նի պա տաս-
խա նը՝ 12.06.2016 թվա կա նի 197-րդ թո ղարկ ման` նրան վե րա բե րող հատ ված նե րին հա վա-



98 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

սար ժա մա նա կա մի ջո ցում և ձևա չա փով: 
Եր ևա նի Ա ջափ նյակ և Դավ թա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 

դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ն. Ա վե տի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 11.08.2017 թվա կա նի վճ ռով 
հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (ա սյու հետ` Վե րաքն նիչ Դա տա րան) 
25.01.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ժի րայր Սէ ֆի լյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա-
րա նի 11.08.2017 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ժի րայր Սէ ֆի լյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։ 

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը. 
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու

թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցի ա) 
8րդ և 10րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 19րդ, 1087.1րդ հոդ ված նե րը, 
17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա
կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ Նախ
կին օ րենս գիրք) 53րդ հոդ վա ծը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը՝ ան տե սե լով, որ հրա պա-

րա կայ նո րեն ար ված ար տա հայ տու թյուն նե րը կա տար վել են Ժի րայր Սէ ֆի լյա նի պա տիվն ու 
ար ժա նա պատ վու թյունն ա րա տա վո րե լու նպա տա կով՝ փոր ձե լով նսե մաց նել վեր ջի նիս հե ղի-
նա կու թյունն ու նվաս տաց նել նրան: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Դա տա րա նը չի կա տա րել գոր ծում ե ղած 
բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյուն՝ ան տե սե լով, որ 
գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում հար ցաքնն վել են վկա ներ Ա նդ րա նիկ Ներ սի սյա նը և Վա հան 
Գե ղա մյա նը, ո րոնք եր կուսն էլ պն դել են, որ տե սա նյու թում ներ կա յաց ված փաս տե րը չեն հա-
մա պա տաս խա նում ի րա կա նու թյա նը: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև, որ լրագ րո ղա կան հե տաքն նու թյան ըն-
թաց քում ող ջա միտ բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րը չեն ձեռ նարկ վել տե ղե կատ վու թյան՝ ի րա-
կա նու թյա նը հա մա պա տաս խա նե լու հան գա ման քը ճշ տե լու հա մար, ա վե լին՝ Ժի րայր Սէ ֆի-
լյա նը լս ված չի ե ղել և նրա նից չեն ճշ տել ի րա կա նու թյու նը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 25.01.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և հայ ցը բա վա րա րել կամ գործն ու ղար կել ստո րա դաս 
դա տա րան՝ նոր քն նու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը. 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը՝
1) 12.06.2016 թվա կա նին Ըն կե րու թյան կող մից հե ռար ձակ վել է « Սուր ան կյուն» հա ղոր-

դա շա րի 197-րդ թո ղար կու մը, ո րի մի մա սում՝ « Հաղ թա նա կը շատ հայ րեր ու նի» խո րագ րով 
հա ղորդ մամբ՝ հե տաքն նու թյա նը վե րա բե րող 26:25-37:10 ժա մա նա կա հատ վա ծում և դրա 
մա սին ա նոնս նե րում, հն չել են Ժի րայր Սէ ֆի լյա նին վե րա բե րող տե ղե կու թյուն ներ: Մաս-
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նա վո րա պես՝ հա ղոր դա վար Վա հե Ղա զա րյա նը, խո սե լով Կա րո Քահ քե ջյա նի և Վար դան 
Ստե փա նյա նի հե րո սա կան ա րարք նե րի մա սին, այ նու հետև նշում է հետ ևյա լը. « Ցա վոք այս 
պատ մու թյուն նե րի կող քին կան տխուր այլ դեպ քեր, ո րոնք մեզ, այս պես ա սեմ, պար զա պես 
սա զա կան չեն: Օ րերս լսե ցի 92ի ամ ռա նը տե ղի ու նե ցած դեպ քի մա սին, ե րբ Ժի րայր Սէ ֆի
լյա նի գլ խա վո րած 168 հո գա նոց ջո կա տը հրա ման էր ստա ցել խլե լու թշ նա մու տեխ նի կան, 
ո րով պետք է հրե տա կոծ վե ին Մար տա կեր տի հյու սի սային բնա կա վայ րե րը: (...) Նռ նա կի 
պայ թյու նից զին վոր նե րից մե կը զոհ վում է, մեկ ու րի շը ծանր վի րա վոր վում, սա կայն բո լո րը 
կար ծում են, թե նա նույն պես զոհ վել է: Ու նե նա լով ըն դա մե նը եր կու ձի, եր կարբա րակ մտա
ծում են, թե ու մ տե ղա փո խեն, վեր ջում ո րո շում է կա յաց վում, որ մե կով պետք է տե ղա փոխ վի 
զոհ վա ծը, մյու սով՝ Սէ ֆի լյա նը: Մինչ դեռ ար նա շա ղախ զին վո րը մոտ ե րեք օր սո ղա լով մի 
կերպ հա սել է Մա տա ղիս: Ի րոք որ, հրա մա նա տար էլ կա, հրա մա նա տար էլ»: 

Այ նու հետև լրագ րող Նել լի Հա րու թյու նյա նը ռե պոր տա ժը սկ սում է Կա րո Քահ քե ջյա նի 
հրա մա նա տա րա կան սխ րանք նե րի մա սին խո սե լով, ո րից հե տո նշում է հետ ևյա լը. « Բայց 
ե ղել են նաև վե րապ րե լու ան հա վա նա կան պատ մու թյուն ներ: Դրան ցից ա ռն վազն մե կը, որ
քան էլ որ փրկ վե լու, ապ րե լու պատ մու թյուն է, կա րող էր և չլի նել, կա րող է ին չլի նել նաև 
այն տան ջանք նե րը, ո րոնց մի ջով էր զին վո րը հաս նե լու դե պի ե րկ րորդ կյանք, ե թե բո լոր 
հրա մա նա տար նե րը ը ստ ար ժան վույն գի տակ ցե ին ի րենց դե րը, պա տաս խա նատ վու թյու նը 
և ա ռա ջին հեր թին հո գային ի րենց զին վոր նե րի մա սին(...)»: Լրագ րո ղը տե սա նյու թի ըն թաց-
քում նաև նշում է. «...Ջո կա տի հրա մա նա տար Ժի րայր Սէ ֆի լյա նը ո րո շել էր ե րկ րորդ ձի ու 
վրա ին քը բարձ րա նալ: Ը ստ է ու թյան սա եր կու ի րո ղու թյան մա սին է վկա յում. ա ռա ջին՝ որ 
հրա մա նա տա րի խոս քը բա վա կա նա չափ կշիռ չի ու նե ցել, որ պես զի ե րկ րորդ ձի ու վրա էլ 
թե կուզ զոհ ված հա մար վող զին վո րին տե ղա փո խեն, կամ պար զա պես նա խընտ րել է հո գալ 
սե փա կան կյան քի մա սին: (...) Մի այն ի րա կան հրա մա նա տա րին է բնո րոշ հաս կա նալ զին
վո րի ար ժե քը, քա նի որ նա գի տի՝ ով է հող ու սահ ման պա հո ղը և ու մ զո րակ ցու թյամբ կա րե
լի է հաղ թա նա կի հաս նել: Մենք ա րդյո՞ք կա րող ե նք մեզ թույլ տալ՝ թող նել ու կորց նել թե կուզ 
մեկ զին վոր: Մար տա կան ըն կեր նե րին օգ նե լը թե պա տե րազ մի, թե խա ղա ղու թյան գր ված ու 
չգր ված օ րենք է, յու րա քան չյուր զին վո րա կա նի պարտ քը՝ և՛ մար տա կան, և՛ բա րո յա կան, բայց 
գործ նա կա նում պարտ քի գի տակ ցում ու բա րո յա կա նու թյան դրս ևո րում ե րը ոչ բո լո րին են 
հա տուկ՝ շար քային, թե հրա մա նա տար»: Ռե պոր տա ժի վերջ նա մա սում լրագ րո ղը սկ սում է 
խո սել Վար դան Ստե փա նյա նի հե րո սա կան ա րարք նե րի մա սին:

Նշ ված ար տա հայ տու թյուն նե րը Վա հե Ղա զա րյանն ու Նել լի Հա րու թյու նյա նը օգ տա-
գոր ծել են 29.06.1992 թվա կա նին Ար ցա խի Մար տա կեր տի շր ջա նում Ժի րայր Սէ ֆի լյա նի գլ-
խա վո րած հա տուկ գոր ծո ղու թյան ժա մա նակ տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րը նկա րագ-
րե լիս՝ ներ կա յաց ված փաս տե րը հա մադ րե լով Կա րո Քահ քե ջյա նի և Վար դան Ստե փա նյա նի 
հե րո սա կան ա րարք նե րի հետ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 21):

2) Ժի րայր Սէ ֆի լյա նը հերք ման մա սին դի մում է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյա նը (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 113-114), սա կայն հեր քում չի տր վել:

3) Վկա Ա նդ րա նիկ Ներ սի սյա նը նշել է, որ վե րոն շյալ ի րա դար ձու թյան օ րն ի րենց ու ղեկ-
ցորդ նե րը տե ղե կաց րել են, որ ա ռջ ևում ա կան չկա: Խումբն ա ռաջ է շարժ վել գի շե րով: Լս վել 
է պայ թյուն, այ նու հետև ե րկ րոր դը, ո րից հե տո ա ռջ ևից ի րենց մոտ են բե րել մո տա վո րա պես 
տա սը վի րա վո րի և մեկ զո հի: Վի րա վոր նե րից մե կը ե ղել է Ժի րայր Սէ ֆի լյա նը, ով ա զդ րից 
է վի րա վոր ե ղել, ի սկ վեր քը շատ խորն է ե ղել, ան գամ մտա ծել են, որ վնաս վել է աոր տան: 
Ա րա րատ Սարգ սյա նի [(ռե պոր տա ժում նշ վող ար նա շա ղախ զին վո րը)] հա մա գյու ղա ցի զին-
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վոր նե րը հայտ նել են, որ Ա րա րատ Սարգ սյա նը զոհ վել է, նրան ծած կել են թփե րով, որ պես-
զի հե տո վե րա դառ նան և հու ղար կա վո րեն, քա նի որ ի րենց գյուղն է, ծա նոթ են տե ղան քին: 
Վկան հայտ նել է, որ ու նե ցել են եր կու ձի, ո րոն ցից մե կով տե ղա փո խել են զի նամ թեր քը, ի սկ 
մյու սով՝ զոհ վա ծին: Ժի րայր Սէ ֆի լյա նին սկզ բում փոր ձել են դնել ձի ու վրա, սա կայն հաս կա-
ցել են, որ ձի ու վրա դնել հնա րա վոր չէ, քա նի որ վեր քը թույլ չէր տա լիս: Ի րենք ի նք նա ձիգ-
նե րով պատ գա րակ են պատ րաս տել և տե ղա փո խել վի րա վոր նե րին: Եր րորդ օ րը, հաս նե լով 
հայ կա կան դիր քե րին, տե ղե կա ցել են, որ Ա րա րատ Սարգ սյա նը ոչ թե զոհ վել էր, այլ՝ վի-
րա վոր վել, և վի րա վոր վե լուց հե տո ա ռա վո տյան ա րթ նա ցել է ու տե ղան քին ծա նոթ լի նե լով, 
ի րեն ցից ա վե լի շուտ հա սել հայ կա կան դիր քե րին: Վկան մի ա ժա մա նակ հայտ նել է, որ Ժի-
րայր Սէ ֆի լյա նի վերքն այն պի սին էր, որ վեր ջինս ի վի ճա կի չէր ո րո շում կա յաց նել:

Վ կա Վա հան Գե ղա մյա նը հայտ նել է, որ Ժի րայր Սէ ֆի լյա նը ո ՛չ ձի է նս տել ու փա խել, 
ո ՛չ ո րո շել Ա րա րատ Սարգ սյա նին թող նել: Ժի րայր Սէ ֆի լյա նը ծանր վի րա վոր ված է ե ղել, 
ան գամ չի ի մա ցել, որ Ա րա րատ Սարգ սյանն էլ է վի րա վոր: Ա րա րատ Սարգ սյա նին իր հա մա-
գյու ղա ցի ներն են թփե րով ծած կել՝ մտա ծե լով, որ զոհ ված է: Վկան նաև հայտ նել է, որ ա կա-
նի պայ թյու նի ժա մա նակ ին քը ե ղել է Ժի րայր Սէ ֆի լյա նի կող քին, ով վի րա վոր վե լուց հե տո 
փոր ձել է ան գամ ի նք նաս պան լի նել, որ պես զի բեռ չլի նի ի րենց հա մար, սա կայն ի րենք թույլ 
չեն տվել: Վկան հայտ նել է, որ սկզ բից փոր ձել են վի րա վոր նե րին ու զոհ վա ծին տե ղա փո խել 
ձի ե րով, սա կայն հաս կա ցել են, որ ձի ու շարժ ման ժա մա նակ վի րա վոր նե րի հա մար ա վե լի դժ-
վար է: Ո ւս տի վի րա վոր նե րին տե ղա փո խել են պատ գա րակ նե րով (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 37-40, 
դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյուն): 

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 

պայ մա նա վոր ված է վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու պա հին գոր ծող Նախ կին օ րենսգր քի 
234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` բո ղո քում 
բարձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ-
քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ վի րա վո րան քի և 
զր պար տու թյան մի ջո ցով պատ վին, ար ժա նա պատ վու թյա նը և բա րի համ բա վին հասց ված 
վնա սի հա տուց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան 
նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու 
հա մար: Բա ցի այդ, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է սույն վճ-
ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու պա հին գոր ծող Նախ կին օ րենսգր քի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող-
մից ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 7-րդ կե տի և Նախ կին օ րենսգր քի 
53-րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րն ազ դել է 
գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կա յու թյու նը հիմն ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա-
բա նու թյուն նե րով.

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ վի րա վո րան քի և զր պար տու թյան մի ջո ցով պատ վին, ար ժա նա պատ վու թյա նը և 
բա րի համ բա վին հասց ված վա սի հա տուց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին այն դեպ քում, 
ե րբ հան րային ան ձի (մաս նա վո րա պես՝ քա ղա քա կան գործ չի) վե րա բե րյալ ա րա տա վո րող 
տե ղե կու թյուն նե րը տա րած վում են լրագ րո ղի կող մից: 
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ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում մար դը բարձ րա գույն ար ժեք է: Մար դու ա նօ տա րե լի ար ժա նա պատ վու թյունն իր 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ան քակ տե լի հիմքն է:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 23-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` մար դու ար ժա նա պատ վու թյունն 
ան խախ տե լի է:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վունք: Այս ի րա վուն քը նե րա ռում է սե փա կան կար ծիք 
ու նե նա լու, ի նչ պես նաև ա ռանց պե տա կան և տե ղա կան ի նք 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 որ ևէ մի ջո ցով տե-
ղե կու թյուն ներ ու գա ղա փար ներ փնտ րե լու, ստա նա լու և տա րա ծե լու ա զա տու թյու նը:

 Կոն վեն ցի այի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ան ձնա-
կան ու ըն տա նե կան կյան քի, բնա կա րա նի և նա մա կագ րու թյան նկատ մամբ հար գան քի ի րա-
վունք։

 Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ա զա տո-
րեն ար տա հայտ վե լու ի րա վունք: Այս ի րա վուն քը նե րա ռում է սե փա կան կար ծիք ու նե նա լու, 
տե ղե կու թյուն ներ և գա ղա փար ներ ստա նա լու և տա րա ծե լու ա զա տու թյու նը` ա ռանց 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 ա զա տու թյուն նե րի ի րա 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 կումն ե րով կամ պատ ժա մի ջոց նե րով, ո րոնք նա-
խա տես ված են օ րեն քով և ան հրա ժեշտ են ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում` ի շահ 
պե տա կան ան վտան գու թյան, տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյան կամ հա սա րա կու թյան ան-
վտան գու թյան, ան կար գու թյուն նե րը կամ հան ցա գոր ծու թյուն նե րը կան խե լու, ա ռող ջու թյու-
նը կամ բա րո յա կա նու թյու նը, ի նչ պես նաև այլ ան ձանց հե ղի նա կու թյու նը կամ ի րա 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 ա նա չա ռու թյու նը 
պահ պա նե լու նպա տա կով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 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 
օ րենսգր քով և այլ օ րենք նե րով սահ ման ված դեպ քե րում ու կար գով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ան ձը, ո րի 
պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը ա րա տա վո րել են վի րա վո րան-
քի կամ զր պար տու թյան մի ջո ցով, կա րող է դի մել դա տա րան` վի րա վո րանք հասց րած կամ 
զր պար տու թյուն կա տա րած ան ձի դեմ: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ նույն օ րենսգր-
քի ի մաս տով` վի րա վո րան քը խոս քի, պատ կե րի, ձայ նի, նշա նի կամ այլ մի ջո ցով պա տի վը, 
ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը ա րա տա վո րե լու նպա տա կով կա տար-
ված հրա պա րա կային ար տա հայ տու թյունն է: Նույն օ րենսգր քի ի մաս տով` հրա պա րա կային 
ար տա հայ տու թյու նը տվյալ ի րա վի ճա կում և իր բո վան դա կու թյամբ կա րող է չհա մար վել վի-
րա վո րանք, ե թե այն հիմ ված է ստույգ փաս տե րի վրա (բա ցա ռու թյամբ բնա կան ա րատ նե-
րի) կամ պայ մա նա վոր ված է գե րա կա հան րային շա հով: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա-
ձայն՝ նույն օ րենսգր քի ի մաս տով` զր պար տու թյու նը ան ձի վե րա բե րյալ այն պի սի փաս տա ցի 
տվյալ ներ (statement օf fact) հրա պա րա կային ներ կա յաց նելն է, ո րոնք չեն հա մա պա տաս-
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խա նում ի րա կա նու թյա նը և ա րա 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՝ զր պար տու թյան վե րա բե րյալ 
գոր ծե րով ան հրա ժեշտ փաս տա կան հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան 
ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրում է պա տաս խա նո ղը: Այն փո խանց վում է հայց վո-
րին, ե թե ա պա 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 ան հրա ժեշտ ա պա ցույց-
նե րին: Նույն հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ան ձն ա զատ վում է վի րա վո րան քի կամ զր-
պար տու թյան հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նից, ե թե 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, 
ի նչ պես նաև այլ ան ձի հրա պա րա կային ե լույ թի, պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րի, լրատ վու-
թյան այլ մի ջո ցի կամ հե ղի նա կային որ ևէ ստեղ ծա գոր ծու թյան բո վան դա կած տե ղե կատ վու-
թյան բա ռա ցի կամ բա րե խիղճ վե րար տադ րու թյունն են, և դա տա րա ծե լիս հղում է կա տար-
վել տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րին (հե ղի նա կին):

 Վա նո Ե ղի ա զա րյանն ը նդ դեմ Բո րիս Աշ րա ֆյա նի թիվ ԼԴ/0749/02/10 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով 27.04.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը ման րա մասն ան դրա դար-
ձել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի, բո վան դա կային ա ռու 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 ի րա վա կան 
դրույթ նե րի մեկ նա բան մա նը: Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դա տա-
րան նե րի հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյան ճիշտ կեն սա գործ ման հա մար ան հրա ժեշտ է հաշ վի 
առ նել Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Եվ րո պա կան դա տա-
րան) կող մից սահ ման ված չա փո րո շիչ նե րը խոս քի ա զա տու թյան ի րա վուն քի և դրա սահ մա-
նա փա կումն ե րի վե րա բե րյալ, մաս նա վո րա պես.

1.  խոս քի ա զա տու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կումն ե րը պետք է նա խա տես ված լի-
նեն օ րեն քով,

2. դ րանք պետք է ան հրա ժեշտ լի նեն ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում,
3. դ րանք պետք է հե տապն դեն ի րա վա չափ նպա տակ,
4.  կի րառ ված սահ մա նա փա կումն ե րը պետք է հա մա չափ լի նեն հե տապնդ վող ի րա վա-

չափ նպա տակ նե րին: 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո մեկ նա բա նե լով « հե տապն դում 

է ի րա վա չափ նպա տակ» պայ մա նը՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վի րա վո րան քի և 
զր պար տու թյան վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա վա չափ են այն նպա տակ նե րը, ո րոնք նա խա-
տես ված են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ կամ մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րով նա խա տես-
ված ար ժեք նե րի` ան ձի պատ վի, ար ժա նա պատ վու թյան և գոր ծա րար համ բա վի պաշտ պա
նու թյան հա մար: 

Անդ րա դառ նա լով կոնկ րետ ար տա հայ տու թյան` վի րա վո րանք գնա հա տե լու չա փա-
նիշ նե րին` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել ար ձա նագ րել, որ` 

1. ար ված ար տա հայ տու թյունն ի րա կա նում պետք է ա րա տա վո րի ան ձի պա տի վը, ար-
ժա նա պատ վու թյու նը և գոր ծա րար համ բա վը, որ պի սի փաս տը ա պա ցու ցե լու դա տա վա րա-
կան բե ռը կրում է հայց վո րը, 

2. ար տա հայ տու թյուն կա տա րողն ի սկզ բա նե պետք է հե տապն դի ան ձի պա տի վը, ար-
ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բավն ա րա տա վո րե լու նպա տակ, այ սինքն` պետք է 
իր կա տա րած ար տա հայ տու թյամբ ան ձի հե ղի նա կու թյու նը նսե մաց նե լու և նրան նվաս տաց-
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նե լու դի տա վո րու թյուն ու նե նա: Մաս նա վո րա պես` նման նպա տա կի առ կա յու թյան մա սին 
կա րող է վկայել այն պի սի ի րա վի ճա կը, ե րբ ան ձը ող ջա միտ բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րը չի 
ձեռ նար կել տե ղե կատ վու թյան` ի րա կա նու թյա նը հա մա պա տաս խա նե լու հան գա ման քը ճշ
տե լու հա մար կամ էլ գի տեր կամ ա կն հայ տո րեն պետք է ի մա նար տե ղե կատ վու թյան` ստույգ 
փաս տե րի վրա հիմն ված չլի նե լու մա սին: Այս փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը նույն պես կրում է 
հայց վո րը,

3. ար տա հայ տու թյու նը պետք է կա տար ված լի նի հրա պա րա կային ձևով, որ պի սի փաս-
տի ա պա ցուց ման դա տա վա րա կան բե ռը դար ձյալ կրում է հայց վո րը (...):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րը նշ ված դրույ թում ամ րագր ված վի րա վո րան քի 
սահ մա նու մը չի կա րող են թադ րել, որ ան ձի համ բա վին վնաս պատ ճա ռող ցան կա ցած բա ցա-
սա կան կար ծիք կամ ո րո շա կի փաս տա կան հիմք ու նե ցող գնա հա տող դա տո ղու թյուն պաշտ-
պան ված չէ օ րեն քով: Եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րով պաշտ պան-
վում է բա ցա սա կան կար ծի քի կամ գնա հա տող դա տո ղու թյան ար տա հայ տու մը 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, ո րոնք կա րող են ներ կա յաց վել և հիմն ա վոր վել, գնա հա տող դա տո ղու թյուն նե րը 
չեն կա րող ա պա ցուց վել: Գնա հա տող դա տո ղու թյան ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյունն ան-
հնար է ի րա կա նաց նել և ի նք նին խախ տում է կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վուն քը, 
ո րը Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված ի րա վուն քի հիմն ա րար մասն է կազ մում: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, ե րբ հայ տա րա րու թյու նը ո րակ վում է որ պես գնա հա տող դա տո ղու թյուն, 
ան հրա ժեշտ է, որ վեր ջինս հիմ վի բա վա րար փաս տա կան կազ մի վրա (տե´ս, Պե դեր սե նը 
և Բաադս գաարդն ը նդ դեմ Դա նի այի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 17.12.2004 թվա կա նի 
վճի ռը, կետ 76): Գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյու նը կա րող է ա նըն դու նե լի հա մար վել, քա-
նի որ այն ա ռանց փաս տա կան հիմ քի կա րող է չա փա զանց ված հա մար վել (տե´ս, Ռի զո սը 
և Դաս կասն ը նդ 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): 

Անդ րա դառ նա լով «Ս տույգ փաս տեր» եզ րույ թին` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծել է, 
որ այդ պի սիք հան դի սա նում են այն փաս տե րը, ո րոնք հիմն ա վոր վում են ա պա ցույց նե րով 
տե ղե կատ վու թյան հրա պա րակ ման հետ մի ա ժա մա նակ կամ հան դի սա նում են հան րա հայտ 
փաս տեր (ա պա ցուց ման ան հրա ժեշ տու թյուն չու նե ցող): Ա նհ րա ժեշտ է ու շադ րու թյուն դարձ-
նել փաս տե րի և գնա հա տող դա տո ղու թյուն նե րի տար բե րակ ման խնդ րին, քա նի որ դրանք 
մեծ կար ևո րու թյուն են ներ կա յաց նում գոր ծի քն նու 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 ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի հա մա տեքս-
տում ան դրա դառ նա լով նշ ված խնդ րին, հս տակ տա րան ջա տում է կա տա րում փաս տե րի և 
գնա հա տող դա տո ղու թյուն նե րի միջև, ո րի վե րա բե րյալ ձևա վո րել է հետ ևյալ ը նդ հա նուր 
սկզ բուն քը. «Ե թե փաս տե րի առ կա յու թյու նը կա րե լի է ա պա ցու ցել, ա պա գնա հա տող դա տո-
ղու թյուն նե րը չեն կա րող ա պա ցուց վել. գնա հա տող դա տո ղու թյուն նե րի ա պա ցու ցումն ան-
հնա րին խն դիր է, և նման պա հան ջը խախ տում է կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու թյու-
նը, ո րը Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված ի րա վուն քի հիմն ա րար մա սե րից է» 
(տե´ս Լին գենսն ը նդ դեմ Ա վստ րի այի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 08.07.1986 թվա կա
նի վճի ռը, կետ 46):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ան հրա 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 ա զատ ար տա հայտ ման, այլ ոչ 
թե տե ղե կու թյուն ներ տա րա ծե լու ի րա վուն քի դրս ևո րում, յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում 
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պետք է գնա հատ ման ա ռար կա դարձ նել այն, թե ա րդյոք տվյալ դա տո ղու թյու նը հիմ ված 
է ո րո 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 վճ ռա 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 նշ ված հար ցին` Եվ րո պա կան դա-
տա րա նը նշել է, որ ան ձնա 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, Օ բերշ լիքն ը նդ դեմ Ա վստ րի այի 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 01.07.1997 թվա կա նի վճի ռը, կետ 33):

 Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ քն նարկ ման ա ռար կա 
հար ցի վե րա բե րյալ դա տա կան գոր ծեր քն նե լիս դա տա րան նե րը մեծ ու շադ րու 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 ցումն ե 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` ա րդյո՞ք ան ձը ներ կա յաց ված փաս տե րով դի տա-
վո րու թյուն ու նե ցել է ա րա տա վո րե լու որ ևէ մե կին, թե՞ օբյեկ տի վո րեն ար տա հայ տել է իր գնա-
հա տող դա տո ղու թյուն նե րը` մի ա ժա մա նակ դրս ևո րե լով բա րե խիղճ մո տե ցում: 

Անդ րա դառ նա լով կոնկ րետ ար տա հայ տու թյան` զր պար տու թյուն գնա հա տե լու չա-
փա նիշ նե րին` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ` 

1. ան ձի վե րա բե րյալ 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, հս տակ տե ղե կու թյուն ներ ո րո շա կի գոր-
ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան վե րա բե րյալ, այն չպետք է լի նի վե րա ցա կան,

2. ան ձի վե րա բե րյալ փաս տա ցի տվյալ նե րը պետք է ներ կա յաց ված լի նեն հրա պա րա-
կային, 

3. ներ կա յաց ված փաս տա ցի տվյալ նե րը պետք է չհա մա պա տաս խա նեն ի րա 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 ի րա կա նում պետք է ա րա 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 ա զատ ար տա հայտ ման ի րա վուն քին լի նի 
հա մա չափ օ րի նա կան նպա տակ նե րին` այլ մարդ կանց հե ղի նա կու թյան պաշտ պա նու թյա նը, 
ան հրա ժեշտ է օբյեկ 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: Հրա պա րա կումն ե րի զր պարտ չա կան բնույ թի մա սին մի այն 
են թադ րե լը և կաս կա ծե լը բա վա րար չէ հաս տա տե լու այն հան գա ման քը, որ որ ևի 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 ի րա կա նում 
հաս ցե ագր ված է ան մի ջա կա նո րեն դի մու մա տու ին, կամ էլ որ հենց ի նքն է հան դի սա ցել 
քն նա դա տու թյան թի րախ (տե´ս, Դյուլ դին և Կիս լո վը ը նդ 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): 

Անդ րա դառ նա լով փաս տա ցի տվյալ նե րը հրա պա րա կային ներ կա յաց նե լը զր պար տու-
թյուն չհա մա րե լու պայ ման նե րին՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը « պայ մա նա վոր ված են գե րա կա 
հան րային շա հով» պայ մա նի կա պակ ցու թյամբ հայտ նել է հետ ևյա լը.

Ի տար բե րու թյուն վի րա վո րան քի, ե րբ տե ղե կատ վու թյան` գե րա կա հան րային շա հով 
պայ մա նա վոր ված լի նե լու հան գա ման քի առ կա յու թյու նը բա ցա ռում է տվյալ տե ղե կատ վու-
թյու նը վի րա վո րանք հա մա րե լը, զր պար տու թյան դեպ քում ան հրա ժեշտ է լրա ցու ցիչ փաս-
տա կան կազ մի առ կա յու թյուն: Մաս նա վո րա պես` փաս տա ցի տվյալ ներ հրա պա րա կած ան ձը 
պետք է ա պա ցու ցի, որ մինչ հրա պա րա կե լը ձեռ նար կել է այն պի սի մի ջոց ներ, ո րոնք հնա րա-
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վո րու թյուն են ըն ձե ռել վեր ջի նիս հան գե լու հետ ևու թյան այն մա սին, որ փաս տա ցի այդ 
տվյալ նե րը պայ մա նա վոր ված են հան րային գե րա կա շա հով և կա րող է ին հա մա պա տաս խա-
նել ի րա կա նու թյա նը: Բա ցի այդ, հրա պա րա կող ան ձը պետք է նշ ված տվյալ նե րը բա ցա հայ տի 
բա րե խիղճ և հա վա սա րակշռ ված: Այս դեպ քում բա րեխղ ճու թյու նը են թադ րում է տե ղե կատ-
վու թյան (փաս տա ցի տվյա լի (տ վյալ նե րի)) ամ բող ջա կան, ա ռանց է ա կան նշա նա կու թյուն 
ու նե ցող փաս տե րի փո փոխ ման շա րադ րանք: Ի նչ վե րա բե րում է « հա վա սա րակշռ ված» եզ-
րույ թին, ա պա ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել ար ձա նագ րել, որ հա վա սա-
րակշռ վա ծու թյուն պետք է լի նի ներ կա յաց վող փաս տա ցի տվյալ նե րի և գե րա կա հան րային 
շա հի հա րա բե րակ ցու թյան ա ռու մով: Փաս տա ցի տվյալ նե րի հրա պա րա կու մը, պայ մա նա-
վոր ված լի նե լով գե րա կա հան րային շա հով, չպետք է պա րու նա կի զր պար տող այլ տե ղե կու-
թյուն ներ, ո րոնք չեն ա ռնչ վում տվյալ խնդ րին: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ան դրա դառ նալ ևս մեկ ի րա վա կան խնդ րի` 
քա ղա քա կան խոս քին կամ հան րու թյա նը հե տաքրք րող հար ցե րի շուրջ բա նա վե ճին և պաշ-
տո նա տար ան ձանց քն նա դա տու թյա նը: 

Եվ րո պա կան դա տա րանն ը նդ գծել է, որ քա ղա քա կան խոս քը կամ հան րու թյա նը հե-
տաքրք րող հար ցե րի շուրջ բա նա վե ճը սահ մա նա փա կե լու ա ռու մով Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ կե տը կի րառ ման նեղ ո լորտ ու նի (տե´ս, Ո ւինգ րով ը նդ դեմ Մի ա ցյալ Թա գա վո
րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 25.11.1996 թվա կա նի վճի ռը, կետ 58): Բա ցի այդ, 
թույ լատ րե լի քն նա դա տու թյան սահ ման ներն ա վե լի լայն են կա ռա վա րու թյան, քան թե մաս-
նա վոր քա ղա քա ցու կամ նույ նիսկ քա ղա քա կան գործ չի նկատ մամբ: Ժո ղովր դա վա րա կան 
հա սա րա կար գում պե տու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ բաց թո ղումն ե րը պետք է են թարկ-
վեն խիստ վե րահս կո ղու թյան ոչ մի այն օ րենս դիր և դա տա կան մար մին նե րի, այլև մա մու-
լի և հան րային կար ծի քի կող մից (տե´ս, Ին կալն ը նդ դեմ Թուր քի այի գոր ծով Եվ րո պա կան 
դա տա րա նի 09.06.1999 թվա կա նի վճի ռը, կետ 54): Քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի նկատ մամբ 
ըն դու նե լի քն նա դա տու թյան սահ ման նե րը, հետ ևա բար, ա վե լի լայն են, քան մաս նա վոր ան-
ձանց պա րա գա յում: Ի տար բե րու թյուն վեր ջին նե րիս` քա ղա քա կան գոր ծիչ ներն ան խու սա
փե լի ո րեն և գի տակ ցա բար ի րենց հա սա նե լի են դարձ նում ար ված յու րա քան չյուր խոս քի 
և գոր ծի նկատ մամբ լրագ րող նե րի և հան րու թյան լայն խա վե րի սր ված ու շադ րու թյան հա
մար, և նրանք այդ կա պակ ցու թյամբ պար տա վոր են հան դուր ժո ղա կա նու թյան ա վե լի մեծ 
աս տի ճան դրս ևո րել: Ան կաս կած, Կոն վեն ցի այի 10րդ հոդ վա ծի 2րդ պար բե րու թյու նը թույլ 
է տա լիս պաշտ պա նել այ լոց, այ սինքն` բո լոր ան հատ նե րի հե ղի նա կու թյու նը, և այս պաշտ
պա նու թյու նը տա րած վում է քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի նկատ մամբ ևս, ե թե նույ նիսկ նրանք 
հան դես չեն գա լիս ի րենց մաս նա վոր կար գա վի ճա կում, սա կայն նման դեպ քե րում այդ պի
սի պաշտ պա նու թյան պա հանջ նե րը պետք է կշեռ քի նժա րին դնել` մյուս նժա րին դնե լով 
քա ղա քա կան հար ցե րը բաց կեր պով քն նար կե լու շա հե րը (տե´ս, Լին գենսն ը նդ դեմ Ա վստ
րի այի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 08.07.1986 թվա կա նի վճի ռը, կետ 42):

 Վե րոն շյա լի հաշ վառ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 8-րդ կե տով նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյան 
մի ջոց նե րի կի րառ ման, հետ ևա բար և կար ծի քի ա զատ ար տա հայտ ման և տե ղե կու թյուն ներ 
տա րա ծե լու ի րա վուն քի մի ջամ տու թյան ժա մա նակ դա տա րան նե րը պետք է հաշ վի առ նեն, 
որ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի, հան րային ծա ռայող նե րի, պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա-
ռա վար ման մար մին նե րի նկատ մամբ քն նա դա տու թյան սահ ման ներն ա վե լի լայն են, քան 
մաս նա վոր ան ձանց դեպ քում: Այ դու հան դերձ նման քն նա դա տու թյունն ըն դու նե լի կա րող է 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=open&documentId=854132&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=open&documentId=854132&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=696074&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=696074&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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հա մար վել, ե թե այն ար տա հայտ վել է վեր ջին նե րիս գոր ծու նե ու թյան ա ռն չու թյամբ և չի գե-
րա զան ցում Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա վուն քով հաս տատ ված վե րոն-
շյալ սահ մա նա փա կումն ե րը: Հա կա ռակ դեպ քում քա ղա քա կան գործ չի` որ պես մաս նա վոր 
ան ձի վե րա բե րյալ քն նա դա տու թյան նկատ մամբ ամ բողջ ծա վա լով կի րա ռե լի են Կոն վեն ցի-
այի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի սահ մա նա փա կումն ե րը, և հն չեց րած կար ծի քը կամ տա րա ծած 
տե ղե կու թյու նը որ պես զր պար տու թյուն գնա հա տե լիս չպետք է հաշ վի առ նել ան ձի` պաշ տո-
նա տար ան ձ լի նե լու հան գա ման քը:

 Հե տա գա ո րո շումն ե րով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը զար գաց րել է վե րոգ րյալ ո րոշ մամբ 
իր հայտ նած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը: Մաս նա վո րա պես՝ Ա նիկ Դավ թյանն ը նդ դեմ Տիգ
րան Վի րա բյա նի թիվ Ա ՎԴ/0179/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 08.05.2014 թվա կա նի ո րոշ
մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ մար դու ար ժա նա պատ վու թյու նը մար դու 
ի րա վունք նե րի հիմն ա կան աղ բյուրն է, պե տու թյան գո յու թյան հիմն ա կան պատ ճառ նե րից մե-
կը: Մար դու ար ժա նա պատ վու թյան մա սին նշ ված է նաև Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա-
նուր հռ չա կագ րում, « Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին» մի ջազ գային 
դաշ նագ րում, ո րոնց հա մա ձայն` մար դիկ ծն վում են ա զատ և հա վա սար ի րենց ար ժա նա-
պատ վու թյամբ և ի րա վունք նե րով, մարդ կային ըն տա նի քի բո լոր ան դամն ե րին ներ հա տուկ 
է ար ժա նա պատ վու թյու նը: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը հռ չա կել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նը ժո ղովր դա վա րա կան և ի րա վա կան պե տու թյուն է: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նում մար դու ար ժա նա պատ վու թյու նը ճա նաչ վում է որ պես բարձ րա գույն ար ժեք, որ պես 
մար դու ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի ան քակ տե լի հիմք, ին չից հետ ևում է, որ յու րա-
քան չյուր մար դու ար ժա նա պատ վու թյու նը են թա կա է պաշտ պա նու թյան պե տու թյան կող մից: 
Մի ա ժա մա նակ ա զա տո րեն ար տա հայտ վե լու ի րա վունքն ըն կած է ժո ղովր դա վա րա կան հա-
սա րա կու թյան և ի րա վա կան պե տու թյան հիմ քում, այն հան դի սա նում է ժո ղովր դա վա րա կան 
հա սա րա կու թյան զար գաց ման հիմն ա կան խթան նե րից մե կը և 27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ-
րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 27-րդ [(2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա
նադ րու թյան 42րդ)] և Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ ված ներն ան վե րա պա հո րեն հե տապն դում են 
վե րը նշ ված նպա տա կը: Սա կայն ի նչ պես նշ ված է Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տում, 
այս ա զա տու թյան ի րա կա նա ցու մը կապ ված է պար տա կա նու թյուն նե րի և պա տաս խա նատ-
վու թյան հետ: Չպետք է ան տե սել նաև այլ ի րա վունք նե րը, մաս նա վո րա պես` ՀՀ Սահ մա նադ-
րու թյամբ և մի ջազ գային` մար դու հիմն ա րար ի րա վունք նե րին վե րա բե րող փաս տաթղ թե րում 
նշ ված ար ժա նա պատ վու թյան և մաս նա վոր կյան քի ի րա վուն քը, ո րոնք պա կաս կար ևոր չեն 
ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան և ի րա վա կան պե տու թյան հա մար: ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ այն դեպ քե րում, ե րբ մար դու ար ժա նա պատ վու թյան և 
ար տա հայտ վե լու ա զա տու թյան ի րա վուն քի բա խում է տե ղի ու նե նում, ան հրա ժեշտ է գտ նել 
պարզ հա վա սա րակշ ռու թյուն սրանց միջև: Սրան ցից յու րա քան չյուրն էլ ժո ղովր դա վա րա կան 
հա սա րա կու թյան ան հրա ժեշտ բա ղադ րա մա սեր են, և եր կուսն էլ պետք է ներ դաշ նա կո րեն 
առ կա լի նեն ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում: ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 
1087.1-րդ հոդ վա ծը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված ան ձի ար ժա նա պատ վու թյան 
գործ նա կա նում ա պա հով ման ի րա վա կան ե րաշ խիք է: 

Ամ փո փե լով նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել հետ ևյա լը.

Ան ձի ար ժա նա պատ վու թյու նը և կար ծի քի տա րած ման ա զա տու թյու նը պետք է գտն վեն 
ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյան մեջ: Բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով սահ ման ված սահ մա նա-
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փակ դեպ քե րի՝ ան թույ լատ րե լի է ան ձի ար ժա նա պատ վու թյան ոտ նա հա րու մը՝ կար ծի քի տա-
րած ման ա զա տու թյան շղար շի ներ քո:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հատ կա պես կար ևո րում է այս հար ցում լրագ րող նե րի գոր ծու նե ու-
թյու նը, ով քեր լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող (այ սինքն՝ ը ստ « Զանգ վա ծային 
լրատ վու թյան մի ջոց նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի տրա մա բա նու թյան՝ տե ղե կատ վու թյուն տա րա-
ծող) ար հես տա վարժ սուբյեկտ ներ են: Ե թե հա սա րա կու թյան սո վո րա կան ան դա մի հա մար 
մի գու ցե կա րող է ոչ մի ան շա նակ լի նել տե ղե կատ վու թյան տա րած ման հար ցում բա րեխղ ճու-
թյան սկզ բուն քի պահ պա նու մը, ա պա սույն սկզ բուն քը պետք է ըն կած լի նի լրագ րո ղա կան 
գոր ծու նե ու թյան հիմ քում:

Նշ ված դիր քո րո շու մը հա մադ րե լով Եվ րո պա կան դա տա րա նի և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
կար ևո րում է հետ ևյա լը.

Հ րա պա րա կե լով որ ևէ գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյուն՝ լրագ րո ղը պար տա վոր է ող-
ջա միտ բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րը ձեռ նար կել տե ղե կատ վու թյան` ի րա կա նու թյա նը հա-
մա պա տաս խա նե լու հան գա ման քը ճշ տե լու հա մար: Ան գամ ե թե լրագ րո ղի դա տո ղու թյու նը 
հիմն վում է որ ևէ ան ձի հայտ նած փաս տե րի վրա, ա պա որ պես ի րա վա հա րա բե րու թյան ար-
հես տա վարժ մաս նա կից՝ լրագ րո ղը պար տա վոր է ա ռն վազն փոր ձել լսել տե ղե կատ վու թյան 
հաս ցե ա տի րոջ կար ծի քը, ո րից հե տո մի այն հրա պա րա կել իր գնա հա տո ղա կան դա տո ղու-
թյու նը: Ը նդ ո րում, ան գամ գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյու նը պետք է հիմն վի բա վա րար 
փաս տա կան կազ մի վրա՝ պայ մա նա վոր ված բա րեխղ ճու թյան սկզ բուն քի պահ պան ման ան-
հրա ժեշ տու թյամբ: Հա կա ռակ պա րա գա յում ար ված ար տա հայ տու թյու նը կա րող է ո րակ վել 
որ պես վի րա վո րանք (ե թե ի հար կե բա վա րա րում է ան հրա ժեշտ մնա ցած պայ ման նե րին): 

Ինչ վե րա բե րում է զր պար տու թյա նը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ 
լրագ րո ղի գոր ծու նե ու թյու նը չի կա րող հե տապն դել քո ղարկ ված կեր պով ան ձի պա տի վը, 
ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բավն ա րա տա վո րե լու նպա տակ: Եվ րո պա կան 
դա տա րա նի հայտ նած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
կար ևո րում է, որ նմա նա տիպ դեպ քե րում կար ևոր վում է օբյեկ տիվ ըն կա լու մը, այ սինքն՝ այն 
հան գա ման քը, թե ա րդյոք հա սա րա կու թյան սո վո րա կան ան դամն էլ կզ գա, որ տվյալ հայ-
տա րա րու թյունն ի րա կա նում հաս ցե ագր ված է ան մի ջա կա նո րեն հայց վո րին, կամ էլ որ հենց 
նա է հան դի սա ցել քն նա դա տու թյան թի րախ: 

Փաս տա ցի տվյալ ներ հրա պա րա կող լրագ րո ղը պետք է ա պա ցու ցի, որ մինչ հրա պա-
րա կե լը ձեռ նար կել է այն պի սի մի ջոց ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռել վեր ջի նիս 
հան գե լու հետ ևու թյան այն մա սին, որ փաս տա ցի այդ տվյալ նե րը պայ մա նա վոր ված են 
հան րային գե րա կա շա հով և կա րող է ին հա մա պա տաս խա նել ի րա կա նու թյա նը: Բա ցի այդ, 
հրա պա րա կող ան ձը պետք է նշ ված տվյալ նե րը բա ցա հայ տի բա րե խիղճ և հա վա սա րակշռ-
ված: Այս դեպ քում բա րեխղ ճու թյու նը են թադ րում է տե ղե կատ վու թյան (փաս տա ցի տվյա լի 
(տ վյալ նե րի)) ամ բող ջա կան, ա ռանց է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի փո փոխ ման 
շա րադ րանք: 

Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ թեև քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի 
մա սով քն նա դա տու թյան սահ ման ներն ա վե լի լայն են, սա կայն հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը 
վե րա բե րում է վեր ջին նե րիս քա ղա քա կան գոր ծու նե ու թյան ա ռն չու թյամբ տա րած ված տե-
ղե կատ վու թյա նը, ը նդ ո րում՝ ոչ բա ցար ձակ ծա վալ նե րով: Այ սինքն՝ ան գամ քա ղա քա կան 
գոր ծու նե ու թյան քն նա դա տու թյան ար դյուն քում հրա պա րակ ված տե ղե կատ վու թյան կա պակ-
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ցու թյամբ քա ղա քա կան գոր ծիչ ներն օ գտ վում են պատ վի և ար ժա նա պատ վու թյան պաշտ-
պա նու թյու նից: Ի սկ ե թե քա ղա քա կան գոր ծի չը հան դես է գա լիս որ պես մաս նա վոր ան ձ, 
ա պա վեր ջի նիս վե րա բե րյալ քն նա դա տու թյան նկատ մամբ ամ բողջ ծա վա լով կի րա ռե լի են 
Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի սահ մա նա փա կումն ե րը, և հն չեց րած կար ծի քը կամ 
տա րա ծած տե ղե կու թյու նը որ պես զր պար տու թյուն գնա հա տե լիս չպետք է հաշ վի առ նել ան-
ձի` պաշ տո նա տար ան ձ լի նե լու հան գա ման քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա 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՝ 12.06.2016 թվա կա նին Ըն կե րու թյան կող մից հե ռար-
ձակ վել է « Սուր ան կյուն» հա ղոր դա շա րի 197-րդ թո ղար կու մը, ո րի մի մա սում՝ « Հաղ թա նա կը 
շատ հայ րեր ու նի» խո րագ րով հա ղորդ մամբ՝ հե տաքն նու թյա նը վե րա բեր վող 26:25-37:10 
հատ վա ծում և դրա մա սին ա նոնս նե րում, հն չել են Ժի րայր Սէ ֆի լյա նին վե րա բե րող տե ղե-
կու թյուն ներ: Մաս նա վո րա պես՝ հա ղոր դա վար Վա հե Ղա զա րյա նը և լրագ րող Նել լի Հա րու-
թյու նյա նը, խո սե լով Կա րո Քահ քե ջյա նի և Վար դան Ստե փա նյա նի հե րո սա կան ա րաք նե րի 
մա սին, հն չեց րել են հետ ևյալ ար տա հայ տու թյուն նե րը. «Ի րոք որ, հրա մա նա տար էլ կա, հրա
մա նա տար էլ», « Մի այն ի րա կան հրա մա նա տա րին է բնո րոշ հաս կա նալ զին վո րի ար ժե քը», 
«(...) գործ նա կա նում պարտ քի գի տակ ցում ու բա րո յա կա նու թյան դրս ևո րում ե րը ոչ բո լո րին 
են հա տուկ՝ շար քային, թե հրա մա նա տար»: 

Գոր ծով որ պես վկա հար ցաքնն ված Ա նդ րա նիկ Ներ սի սյա նը և Վա հան Գե ղա մյա նը 
հայտ նել են, որ Ժի րայր Սէ ֆի լյա նը չի ո րո շել Ա րա րատ Սարգ սյա նին թող նել վի րա վոր (են-
թադ րա բար՝ զոհ ված) վի ճա կում: Բա ցի այդ, հայտ նել են, որ Ժի րայր Սէ ֆի լյա նի ստա ցած 
վերքն այն պի սին էր, որ վեր ջի նիս հնա րա վոր չէր նս տեց նել ձի ու վրա, ո ւս տի ձի ե րով տե ղա-
փո խել են զի նամ թեր քը և զոհ ված զին վո րին: 

Դա տա րա նը հայ ցը մեր ժել է՝ մաս նա վո րա պես պատ ճա ռա բա նե լով, որ Ժի րայր Սէ-
ֆի լյա նը քա ղա քա կան գոր ծիչ է և իր գոր ծո ղու թյուն նե րին վե րա բե րող քն նա դա տու թյան 
նկատ մամբ պետք է դրս ևո րի ա ռա վել հան դուր ժո ղա կա նու թյուն: Բա ցի այդ, ներ կա յաց ված 
փաս տա ցի տվյալ նե րը հիմն ված են ե ղել այդ գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցած ան ձանց 
հայ տա րա րու թյուն նե րի վրա, ո րոնք ևս ներ կա յաց վել են այդ հա ղորդ ման ըն թաց քում, վե րա-
բե րում են հան րային կար ևո րու թյուն ու նե ցող հար ցի, ի նչ պի սին տվյալ դեպ քում Ար ցա խյան 
գո յա մար տին վե րա բե րող ի րա դար ձու թյունն է, ո րն ա ռա վել կար ևոր վում է 2016 թվա կա նի 
ապ րի լին տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րից հե տո, և դա նույն պես նշ վել է հա ղորդ ման 
սկզ բում, ի սկ լրատ վու թյան ա զա տու թյան պաշտ պա նու թյան ներ քո է գտն վում նաև ո րո շա կի 
աս տի ճա նի չա փա զանց ված կամ հրահ րող խոս քը: Տվյալ դեպ քում թո ղարկ ման ժա մա նակ 
ներ կա յաց ված փաս տա ցի տվյալ նե րը չեն կա րող հա մար վել զր պար տու թյուն, ի սկ դա տո-
ղու թյուն նե րը գնա հա տող դա տո ղու թյուն ներ են, դրանք որ ևէ փաս տա ցի տվյալ չեն պա րու-
նա կում: Քն նարկ վող ար տա հայ տու թյուն նե րը չեն կա րող հա մար վել վի րա վո րանք, քա նի որ 
դրանք ա կն հայ տո րեն չեն գե րա զան ցում ի րա վա չա փու թյան սահ ման նե րը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան փո փոխ թող նե լով Դա տա րա նի վճի ռը, պատ ճա ռա բա նել 
է, որ « Սուր ան կյուն» հա ղոր դա շա րի 12.06.2016 թվա կա նի թիվ 197 թո ղարկ ման ըն թաց քում 
հայտ նած տվյալ նե րը հիմն ված են ե ղել հա ղորդ մա նը հրա վիր ված և այդ գոր ծո ղու թյուն նե-
րին մաս նակ ցած և վե րոն շյալ ի րա դար ձու թյուն նե րին ա կա նա տես դար ձած ան ձանց հար-
ցազ րույց նե րի վրա, ի սկ տվյալ փաս տա կան տվյալ նե րի վե րա բե րյալ կա տար ված ար տա-
հայ տու թյուն նե րը գնա հա տո ղա կան են, կրում են ը նդ հան րա կան բնույթ և վե րա բե րում են 
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նման եր ևույթ նե րին ը նդ հան րա պես, ի սկ գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյու նը կա րող է ու նե-
նալ ո րո շա կի աս տի ճա նի չա փա զանց վա ծու թյուն, ին չը գտն վում է լրատ վու թյան ա զա տու-
թյան պաշտ պա նու թյան ներ քո:

 Սույն ո րոշ մամբ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե-
լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը, սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի հաշ վառ մամբ, հարկ է հա մա րում ար-
ձա նագ րել հետ ևյա լը.

 Նախ կին օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց 
գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա-
զո տու թյան վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով դա տա րան նե րը չեն ի րա կա նաց-
րել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա 
հիմն ված պատ շաճ քն նու թյուն, մաս նա վո րա պես` հի շա տակ ված հա ղորդ ման ժա մա նակ 
հն չեց ված՝ Ժի րայր Սէ ֆի լյա նին վե րա բե րող տե ղե կու թյուն նե րը չեն գնա հա տել վկա նե րի 
ցուց մունք նե րի հա մակ ցու թյան մեջ: Դա տա րա նը, մեր ժե լով հայ ցը, ի սկ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը՝ վե րաքն նիչ բո ղո քը, ը ստ է ու թյան հիմն ա կան պատ ճա ռա բա նու թյու նը կա ռու ցել են 
Ժի րայր Սէ ֆի լյա նի՝ քա ղա քա կան գոր ծիչ հան դի սա նա լով պայ մա նա վոր ված հան դուր ժո-
ղա կա նու թյան ա վե լի լայն սահ ման նե րի, ի նչ պես նաև ռե պոր տա ժում հն չեց ված ար տա հայ-
տու թյուն ներն այլ ան ձանց կող մից հայտ նած լի նե լու հան գա ման քի վրա: Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը կար ևո րում է, որ դա տա րան նե րը պար տա վոր է ին սույն գոր ծով վի րա վո րան քի 
և զր պար տու թյան առ կա յու թյան հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րը և ը ստ այդմ Ժի րայր Սէ-
ֆի լյա նի պատ վի և ար ժա նա պատ վու թյան պաշտ պա նու թյան սահ ման նե րը գնա հա տել սույն 
ո րոշ մամբ վկա յա կոչ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո՝ այդ թվում բա ցա հայ-
տե լով լրագ րող նե րի վար քագ ծի բա րեխղ ճու թյու նը սույն գոր ծով:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ սույն գոր ծով առ-
կա է գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն՝ սույն ո րոշ մամբ ար տա հայ տած ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը գնա հա տե լու հա մար:

 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա-
վա րար` վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու պա հին գոր ծող Նախ կին օ րենսգր քի 227-րդ և 228-
րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քն նու թյան 
ու ղար կե լու հա մար:

 5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա
կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 քն նու թյան հետ կապ-
ված այլ ծախ սե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` վե րաքն նիչ կամ Վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քն նու թյան հետ կապ-
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ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի՝ « Դա տա կան ծախ սե րը» վեր տա ռու թյամբ 10-րդ գլ խի 
կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան: 

Ն կա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, և գործն ու ղարկ վում 
է նոր քն նու 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 քն նու թյան ներ կա փու լում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 
դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան 
պա լա տի 12.06.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի հար ցը են թա կա է 
լուծ ման գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 25.01.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րան՝ նոր քն նու թյան: 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման, այդ թվում՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա-
կան և վար չա կան պա լա տի 12.06.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի 
հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

 
ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՇԴ/0397/02/15
 դա տա րա նի ո րո շում        2019թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ  Ե ՇԴ/0397/02/15
 Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Սմ բա տյան
Դա տա վոր ներ`  Կ. Հա կո բյան
 Ա. Հու նա նյան

 Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
զե կու ցող Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի փետր վա րի 20-ին 
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով « Զար գաց ման Հայ կա կան Բանկ» բաց բաժ նե տի րա-

կան ըն կե րու թյան (այ սու հետ` Բանկ) ներ կա յա ցու ցիչ Դա վիթ Ա զի զյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ 
վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 23.06.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ Բան կի 
հայ ցի ը նդ դեմ Վար դու հի և Խա չա տուր Թառ լա նյան նե րի` գու մա րի բռ նա գանձ ման և բռ նա-
գան ձու մը գրա վի ա ռար կայի վրա տա րա ծե լու պա հանջ նե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան` Բան կը պա հան ջել է Վար դու հի և Խա չա տուր Թառ լա նյան նե րից 

բռ նա գան ձել 44.483,46 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ` բռ նա գան ձու մը տա րա ծե լով 
28.10.2009 թվա կա նին կնք ված թիվ 349-Հ/2009 ա ռու վա ճառ քի և հի փո թե քի պայ մա նագ րով 
ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ա պա հով ման հա մար Բան կի օգ տին գրա-
վադր ված` Եր ևա նի Ռ. Պատ կա նյան փո ղո ցի թիվ 1/2 բնա կե լի տան վրա, պայ մա նագ րային 
տո կոս նե րի և տույ ժե րի հաշ վեգ րու մը շա րու նա կել մինչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա-
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տար ման օ րը, ի նչ պես նաև Վար դու հի և Խա չա տուր Թառ լա նյան նե րից բռ նա գան ձել 430.000 
ՀՀ դրամ՝ որ պես նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա-
տա վոր` Ա. Կու բա նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 12.03.2016 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա-
րար վել է մաս նա կի ո րեն` Դա տա րա նը վճ ռել է Խա չա տուր Թառ լա նյա նից հօ գուտ Բան կի 
բռ նա գան ձել 44.483 Ա ՄՆ դո լար 46 Ա ՄՆ ցեն տին հա մար ժեք ՀՀ դրամ, ո րից 41.540 Ա ՄՆ դո-
լար 9 ցեն տին հա մար ժեք ՀՀ դրա մը` որ պես վար կի մնա ցորդ, 2.641 Ա ՄՆ դո լար 49 ցեն տին 
հա մար ժեք ՀՀ դրա մը` որ պես հաշ վարկ ված տո կո սա գու մար, 148 Ա ՄՆ դո լար 45 ցեն տին 
հա մար ժեք ՀՀ դրա մը` որ պես ժամկ ե տանց վար կի գծով մի ան վագ տու գանք և չվ ճար ված 
տույժ, 153 Ա ՄՆ դո լար 43 ցեն տին հա մար ժեք ՀՀ դրա մը` որ պես ժամկ ե տանց տո կո սի գծով 
չվ ճար ված տույժ, բռ նա գան ձել 430.000 ՀՀ դրամ նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի 
գու մա րը, ի նչ պես նաև մինչև պարտ քի փաս տա ցի մա րու մը 28.10.2009 թվա կա նին կնք ված 
թիվ 349-Հ/2009 վար կային պայ մա նագ րով հաշ վեգր վող տո կոս նե րը և տույ ժե րը` բռ նա գան-
ձու մը տա րա ծե լով գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող` Եր ևա նի Ռ. Պատ կա նյան փո ղո ցի թիվ 1/2 
հաս ցե ի ան շարժ գույ քի` Խա չա տուր Թառ լա նյա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա-
նող 1/2 բաժ նե մա սի վրա: Դա տա րա նը նաև վճ ռել է Խա չա տուր Թառ լա նյա նից ՀՀ պե տա-
կան բյու ջե բռ նա գան ձել մինչև պարտ քի փաս տա ցի մա րու մը 28.10.2009 թվա կա նին կնք ված 
թիվ 349-Հ/2009 վար կային պայ մա նագ րով հաշ վեգր վող տո կոս նե րի և տույ ժե րի ը նդ հա նուր 
գու մա րի 2 տո կո սը` որ պես պե տա կան տուր քի գու մար: Հայ ցը` մնա ցած մա սով, մերժ վել է:

 ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
23.06.2016 թվա կա նի ո րոշ մամբ Բան կի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 
12.03.2016 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Բան կի ներ կա յա ցու ցի չը: 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել: 

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, փաս տարկ նե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 24րդ, 

30րդ, 242րդ, 1243րդ, 1244րդ հոդ ված նե րը, խախ տել է ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53րդ հոդ վա ծը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ չի գնա հա տել գոր ծում առ-

կա ա պա ցույց նե րը: Մաս նա վո րա պես` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ ժա ռան գու-
թյան բաց ման պա հին ժա ռան գա տու (պար տա պան) Բաբ կեն Թառ լա նյա նի ժա ռանգ նե րից 
Վար դու հի Թառ լա նյա նը ե ղել է ան չա փա հաս և այդ պա րա գա յում Բան կը ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան օ րենսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան 12.11.2013 թվա կա նի գրու թյամբ 
ծա նու ցել է Վար դու հի Թառ լա նյա նի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ Խա նում Նի կո յա նին (Վար-
դու հի Թառ լա նյա նի մո րը): Հետ ևա բար Վար դու հի Թառ լա նյա նի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ 
Խա նում Նի կո յա նին ծա նու ցե լու փաս տը հաս տա տում է Բան կի կող մից օ րեն քով սահ ման-
ված ժամկ ե տում Բաբ կեն Թառ լա նյա նի ի րա վա հա ջորդ Վար դու հի Թառ լա նյա նին պա հանջ 
ներ կա յաց նե լու հան գա ման քը: 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը մի ա կողմ գոր ծարք 
է, ո րը Վար դու հի Թառ լա նյանն ի նք նու րույն ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սու թյուն չի ու նե ցել, ի սկ 
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Խա նում Նի կո յա նը, օ րեն քի հի ման վրա հան դի սա նա լով Վար դու հի Թառ լա նյա նի օ րի նա-
կան ներ կա յա ցու ցի չը, տե ղե կաց ված է ե ղել Բաբ կեն Թառ լա նյա նի ժա ռանգ նե րի նկատ մամբ 
Բան կի ու նե ցած պա հան ջի մա սին: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 23.06.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն` հայ ցը բա վա րա րել ամ բող ջու թյամբ: 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը`
1. Բան կի և վար կա ռու Բաբ կեն Թառ լա նյա նի միջև 28.10.2009 թվա կա նին կնք ված թիվ 

349-Հ/2009 վար կային պայ մա նագ րով վեր ջի նիս տրա մադր վել է 60.000 Ա ՄՆ դո լա րի չա-
փով վարկ՝ տա րե կան 16% տո կո սադ րույ քով, մինչև 28.10.2019 թվա կա նը մար ման ժամկ ե տով: 
Պայ մա նագ րի 1.10-րդ կե տի հա մա ձայն` նույն պայ մա նագ րով նա խա տես ված ժամկ ետ նե րում 
վար կի գու մա րի և հաշ վարկ ված տո կո սա գու մար նե րի չմար ման դեպ քում չմար ված վար կի 
գու մա րը և հաշ վարկ ված տո կո սա գու մար նե րը հա մար վում են ժամկ ե տանց: Պայ մա նագ րի 
1.11-րդ կե տի հա մա ձայն` վար կա ռուն Բան կին մի ան վագ վճա րում է տու գանք` ժամկ ե տանց 
վար կի գու մա րի 5%-ի չա փով, և կե տան ցի յու րա քան չյուր օր վա հա մար տույժ` ժամկ ե տանց 
վար կի գու մա րի 0,1%-ի չա փով: Տույ ժի հաշ վար կու մը կա տար վում է մինչև ժամկ ե տանց վար-
կի փաս տա ցի մա րու մը: Պայ մա նագ րի 1.12-րդ կե տի հա մա ձայն` Վար կա ռուն ժամկ ե տանց 
տո կո սա գու մար ներ ա ռա ջա նա լու դեպ քում Բան կին վճա րում է տույժ` ժամկ ե տանց տո կո սա-
գու մար նե րի նկատ մամբ 0,1%-ի չա փով` յու րա քան չյուր ու շա ցած օր վա հա մար: Նույն պայ մա-
նագ րի հա վել վա ծով սահ ման ված է վար կի մայր գու մար նե րի և տո կոս նե րի մար ման ժա մա-
նա կա ցույ ցը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 8-11):

2. Բան կի և Բաբ կեն Թառ լա նյա նի միջև 28.10.2009 թվա կա նին կնք ված թիվ 349-Հ/2009 
ա ռու վա ճառ քի և հի փո թե քի պայ մա նագ րով Բաբ կեն Թառ լա նյա նը, ի ա պա հո վումն վե րոն-
շյալ վար կային պայ մա նագ րով ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման՝ գրա վադ-
րել է Եր ևա նի Ռ. Պատ կա նյան փո ղո ցի թիվ 1/2 հաս ցե ի ան շարժ գույ քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
12-13):

3. 30.10.2009 թվա կա նին տր ված թիվ 0194112 գրա վի, հի փո թե քի ի րա վուն քի գրանց ման 
վկա յա կա նի հա մա ձայն` Եր ևա նի Ռ. Պատ կա նյան փո ղո ցի թիվ 1/2 հաս ցե ի ան շարժ գույ քի 
նկատ մամբ գրանց վել է Բան կի գրա վի ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 14-15):

4. 09.10.1996 թվա կա նին տր ված թիվ ԱԱ 070682 ծնն դյան վկա յա կա նի հա մա ձայն` 
04.07.1996 թվա կա նին ծն ված Վար դու հի Թառ լա նյա նի հայ րը Բաբ կեն Թառ լա նյանն է, մայ-
րը` Խա նում Նի կո յա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 157): 

5. 23.08.2013 թվա կա նին տր ված ԱԲ N131420 մահ վան վկա յա կա նի հա մա ձայն` Բաբ կեն 
Թառ լա նյա նը մա հա ցել է 22.08.2013 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 159):

6. Բան կի կող մից 12.11.2013 թվա կա նին Խա չա տուր Թառ լա նյա նին ու Խա նում Նի կո յա-
նին ո ւղղ ված և վեր ջին նե րիս կող մից 14.11.2013 թվա կա նին ստաց ված ծա նու ցումն ե րի հա մա-
ձայն` « Հիմք ըն դու նե լով այն հան գա ման քը, որ Դուք հան դի սա նում եք Բաբ կեն Թառ լա նյա նի 
հնա րա վոր ժա ռանգ, հայտ նում ե նք, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1243-րդ և 1244-րդ 
հոդ ված նե րի հա մա ձայն` ժա ռանգ նե րը ժա ռան գու թյան վկա յա գի րը ստա նա լուց հե տո ի րենց 
ան ցած գույ քի ար ժե քի սահ ման նե րում հա տու ցում են ժա ռան գա տո ւի պարտ քե րով պար-
տա տե րե րի պա հանջ նե րը: Ել նե լով վե րոգ րյա լից` ա ռա ջար կում ե նք Բաբ կեն Թառ լա նյա նի 
ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լուց հե տո քայ լեր ձեռ նար կել Բան կի նկատ մամբ ժա ռան գա տո ւի 
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պար տա վո րու թյուն նե րի պատ շաճ կա տար ման ո ւղ ղու թյամբ» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 162-163):
7. 07.03.2014 թվա կա նին տր ված ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յագ րի հա-

մա ձայն` Բաբ կեն Թառ լա նյա նի գույ քի նկատ մամբ հա վա սա րա պես ժա ռանգ ներ են հա մար-
վում որ դին` Խա չա տուր Թառ լա նյա նը (ծն ված` 03.12.1993 թվա կա նին), և դուստ րը` Վար դու հի 
Թառ լա նյա նը (ծն ված` 04.07.1996 թվա կա նին) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 17):

8. ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ին 
ո ւղղ ված Բան կի 13.03.2014 թվա կա նի գրու թյամբ Բան կը չի ա ռար կել, որ պես զի Խա չա տուր 
և Վար դու հի Թառ լա նյան նե րին պատ կա նող, Բան կում գրա վադր ված Եր ևա նի Ռ. Պատ կա-
նյան փո ղո ցի թիվ 1/2 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քը (բ նա կե լի տու նը) բա ժան վի մա սե րի` 
պահ պա նե լով գրա վի ի րա վուն քը բա ժան ված բո լոր մա սե րի նկատ մամբ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
164):

9. ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի 
կող մից 03.04.2014 թվա կա նին տր ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան 
գրանց ման թիվ 03042014-01-0159 վկա յա կա նի հա մա ձայն` Եր ևա նի Ռ. Պատ կա նյան փո ղո ցի 
թիվ 1/2 հաս ցե ի բնա կե լի տան նկատ մամբ գրանց ված է Խա չա տուր Թառ լա նյա նի (1/2 բաժ-
նե մաս) և Վար դու հի Թառ լա նյա նի (1/2 բաժ նե մաս) սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 18):

10. ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի 
կող մից 03.04.2014 թվա կա նին տր ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան 
գրանց ման թիվ 03042014-01-0160 վկա յա կա նի հա մա ձայն` Եր ևա նի Ռ. Պատ կա նյան փո ղո ցի 
թիվ 1/3 հաս ցե ի ավ տոտ նա կի նկատ մամբ գրանց ված է Խա չա տուր Թառ լա նյա նի (1/2 բաժ-
նե մաս) և Վար դու հի Թառ լա նյա նի (1/2 բաժ նե մաս) սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 169):

11. Բան կի, գնորդ Հրա նուշ Վի րա բյա նի և վա ճա ռող ներ Խա չա տուր և Վար դու հի Թառ-
լա նյան նե րի միջև 04.04.2014 թվա կա նին կնք վել է ե ռա կողմ է սք րոու պայ մա նա գիր` որ պես 
գնոր դի և վա ճա ռող նե րի միջև կնք վող գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի գնի վճար ման 
ե րաշ խա վոր ված ա պա հով ման մի ջոց, ո րի հա մա ձայն` գնոր դը գնում է Եր ևա նի Ռ. Պատ կա-
նյան փո ղո ցի թիվ 1/3 հաս ցե ի ավ տոտ նա կը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 197):

12. 07.04.2014 թվա կա նին Բան կի կող մից տր ված եզ րա կա ցու թյամբ Բան կը նպա տա կա-
հար մար է գտել բա վա րա րել Խա չա տուր Թառ լա նյա նի դի մու մը և գրա վից ա զա տել Խա չա-
տուր և Վար դու հի Թառ լա նյան նե րին պատ կա նող` Եր ևա նի Ռ. Պատ կա նյան փո ղո ցի թիվ 1/3 
հաս ցե ի ավ տոտ նա կը` Բաբ կեն Թառ լա նյա նի վար կային պայ մա նագ րից բխող պարտ քի մի 
մա սը վճա րե լու պայ մա նով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 167):

13. Խա նում Նի կո յա նի, Խա չա տուր և Վար դու հի Թառ լա նյան նե րի ան ձնագ րե րի պատ-
ճեն նե րի հա մա ձայն` վեր ջին նե րիս հաշ վառ ման հաս ցեն է` Եր ևա նի Ռ. Պատ կա նյան փո ղո ցի 
թիվ 1/2 տու նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 146-148, 150):

14. Բան կի կող մից տր ված տե ղե կան քի հա մա ձայն` Բաբ կեն Թառ լա նյա նի պարտ քը 
Բան կի հան դեպ 02.02.2015 թվա կա նի դրու թյամբ կազ մում է ըն դա մե նը 44.483,46 Ա ՄՆ դո-
լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 16):

15. Բաբ կեն Թառ լա նյա նի վե րա բե րյալ բան կային քաղ ված քի հա մա ձայն` պարտ քի 
վերջ նա կան մնա ցոր դը 22.02.2016 թվա կա նի դրու թյամբ կազ մում է 41.540,09 Ա ՄՆ դո լար` 
որ պես վար կի մնա ցորդ, 8.958,1 Ա ՄՆ դո լար` որ պես հաշ վարկ ված տո կոս, 2.259,78 Ա ՄՆ դո-
լար` որ պես ժամկ ե տանց գու մա րի տույժ, 2.330,19 Ա ՄՆ դո լար` որ պես ժամկ ե տանց տո կո սի 
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տույժ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 204):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը. 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 

պայ մա նա վոր ված է սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հին 
գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` 

1) բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող 
է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ 
տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը` տասն-
չոր սից մինչև տաս նութ տա րե կան ան չա փա հաս նե րի կող մից ժա ռան գու թյան ըն դուն ման և 
նրանց նկատ մամբ պար տա տե րե րի կող մից պա հանջ ներ կա յաց նե լու վե րա բե րյալ, կար ևոր 
նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան 
պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար,

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետ ևան քով 
առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կա յու-
թյու նը հիմն ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ տասն չոր սից մինչև տաս նութ տա րե կան ան չա փա հաս նե րի կող մից ժա ռան
գու թյան ըն դուն ման և ժա ռան գա տու ի պար տա տե րե րի կող մից նրանց նկատ մամբ պա հանջ 
ներ կա յաց նե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին` մի ա ժա մա նակ վե րա հաս տա տե լով և զար
գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 24-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` իր գոր ծո ղու-
թյուն նե րով քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներ ձեռք բե րե լու և ի րա կա նաց նե լու, իր հա մար 
քա ղա քա ցի ա կան պար տա կա նու թյուն ներ ստեղ ծե լու ու դրանք կա տա րե լու քա ղա քա ցու ու-
նա կու թյու նը (քա ղա քա ցի ա կան գոր ծու նա կու թյուն) լրիվ ծա վա լով ծա գում է չա փա հաս, այ-
սինքն` տաս նութ տա րե կան դառ նա լու պա հից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 30-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` տասն չոր սից 
մինչև տաս նութ տա րե կան ան չա փա հաս նե րը կա րող են գոր ծարք ներ կն քել ի րենց օ րի նա-
կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի` ծնող նե րի, որ դեգ րող նե րի կամ հո գա բար ձո ւի գրա վոր հա մա-
ձայ նու թյամբ, բա ցա ռու թյամբ նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տում նշ ված գոր ծարք նե րի: Այդ պի սի 
ան չա փա հա սի կն քած գոր ծար քը վա վեր է նաև նրա ծնող նե րի, որ դեգ րող նե րի կամ հո գա-
բար ձո ւի` հե տա գա յում տված գրա վոր հա վա նու թյան դեպ քում: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
հա մա ձայն` տասն չոր սից մինչև տաս նութ տա րե կան ան չա փա հաս նե րը, ա ռանց ծնող նե րի, 
որ դեգ րող նե րի կամ հո գա բար ձո ւի հա մա ձայ նու թյան, ի րա վունք ու նեն (1) տնօ րի նել ի րենց 
աշ խա տա վար ձը, կր թա թո շա կը և այլ ե կա մուտ նե րը. (2) ի րա կա նաց նել գի տու թյան, գրա կա-
նու թյան կամ ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյան, գյու տի կամ մտա վոր գոր ծու նե ու թյան` օ րեն-
քով պահ պան վող այլ ար դյուն քի հե ղի նա կի ի րա վունք ներ. (3) օ րեն քին հա մա պա տաս խան` 
ա վանդ ներ մու ծել վար կային հաս տա տու թյուն ներ և տնօ րի նել դրանք. (4) կն քել կեն ցա ղային 
մանր գոր ծարք ներ և նույն օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով նա խա տես ված այլ գոր-
ծարք ներ: Տասն վեց տա րե կան դառ նա լիս` ան չա փա հաս ներն ի րա վունք ու նեն նաև, կոո պե-
րա տիվն ե րի մա սին օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան, լի նել կոո պե րա տի վի ան դամ:
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ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 289-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` գոր ծարք նե րը քա ղա քա-
ցի նե րի և ի րա վա բա նա կան ան ձանց այն գոր ծո ղու թյուն ներն են, ո րոնք ո ւղղ ված են քա ղա-
քա ցի ա կան ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն կամ դրանց 
դա դա րե լուն:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 292-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` մի ա կողմ գոր ծարք նե րի 
նկատ մամբ հա մա պա տաս խա նա բար կի րառ վում են պար տա վո րու թյուն նե րի և պայ մա նագ-
րե րի մա սին ը նդ հա նուր դրույթ նե րը, ե թե դրանք չեն հա կա սում օ րեն քին, գոր ծար քի մի ա-
կող մա նի բնույ թին և է ու թյա նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1184-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռան գու-
թյան դեպ քում մա հա ցա ծի գույ քը (ժա ռան գու թյու նը) ան փո փոխ վի ճա կում, որ պես մի աս նա-
կան ամ բող ջու թյուն, ան ցնում է այլ ան ձանց (հա մա պար փակ ի րա վա հա ջոր դու թյուն), ե թե 
այլ բան նա խա տես ված չէ նույն օ րենսգր քի կա նոն նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1186-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռան գու-
թյան զանգ վա ծի մեջ է մտ նում ժա ռան գու թյան բաց ման օ րը ժա ռան գա տո ւին պատ կա նող 
գույ քը` նե րա ռյալ դրա մը, ար ժեթղ թե րը, գույ քային ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե-
րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1187-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռան գու-
թյու նը բաց վում է քա ղա քա ցու մա հից հե տո:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1188-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռան գու-
թյան բաց ման ժա մա նա կը քա ղա քա ցու մահ վան օ րն է, ի սկ նրան մա հա ցած ճա նա չե լու դեպ-
քում այդ մա սին դա տա րա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու օ րը, ե թե այլ օր սահ ման-
ված չէ վճ ռում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1216-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ա ռա ջին հեր թի ժա ռանգ-
ներն են ժա ռան գա տո ւի ե րե խա նե րը, ա մու սի նը և ծնող նե րը: Ժա ռան գա տո ւի թոռ նե րը ժա-
ռան գում են ներ կա յաց ման ի րա վուն քով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1225-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռան գու-
թյու նը ձեռք բե րե լու հա մար ժա ռան գը պետք է այն ըն դու նի: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն` ժա ռան գի կող մից ժա ռան գու թյան մի մա սի ըն դու նու մը նշա նա կում է ի րեն հա-
սա նե լիք ամ բողջ ժա ռան գու թյան ըն դու նում, ան կախ այն բա նից, թե ի նչ է այն ի րե նից ներ-
կա յաց նում և որ տեղ է գտն վում: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1226-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռան գու-
թյունն ըն դուն վում է ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու կամ ժա ռան գա կան ի րա վուն քի վկա յա գիր 
ստա նա լու մա սին ժա ռան գի դի մու մը ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին հանձ նե լով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1227-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռան գու-
թյու նը կա րող է ըն դուն վել ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վեց ա մս վա ըն թաց քում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1230-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռանգն 
ի րա վունք ու նի հրա ժար վել ժա ռան գու թյու նից ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վեց ա մս-
վա ըն թաց քում` նե րա ռյալ այն դեպ քում, ե րբ նա ար դեն ըն դու նել է ժա ռան գու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1234-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն`ըստ կտա կի 
ժա ռան գու թյան դեպ քում, ե թե գույ քը կտակ ված է եր կու կամ մի քա նի ժա ռանգ նե րի` ա ռանց 
նշե լու նրան ցից յու րա քան չյու րի կող մից ժա ռանգ վող կոնկ րետ գույքն ու ի րա վունք նե րը և, 
ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան դեպ քում, ե թե գույքն ան ցնում է եր կու կամ ա վե լի ժա ռանգ նե րի, 
ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից գույ քը վե րած վում է ժա ռանգ նե րի ը նդ հա նուր բաժ նային 
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սե փա կա նու թյան:
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1242-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռան գու-

թյան հետ կապ ված ծախ սե րը հա տուց վում են հետ ևյալ հեր թա կա նու թյամբ` 
ա ռա ջին հեր թին հա տուց վում են մինչև ժա ռան գա տո ւի մա հը նրա հի վան դու թյան հետ-

ևան քով ա ռա ջա ցած և ժա ռան գա տո ւի պատ շաճ հու ղար կա վո րու թյան հա մար ան հրա ժեշտ 
ծախ սե րը.

երկ րորդ հեր թին հա տուց վում են ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի մեջ մտ նող գույ քը պահ-
պա նե լու և կա ռա վա րե լու, ի նչ պես նաև կտա կը կա տա րե լու հետ կապ ված ծախ սե րը.

եր րորդ հեր թին բա վա րար վում են ժա ռան գա տո ւի պարտ քե րով պար տա տե րե րի պա-
հանջ նե րը.

 չոր րորդ հեր թին բա վա րար վում են պար տա դիր բաժ նի ի րա վունք ու նե ցող ժա ռանգ նե-
րի պա հանջ նե րը.

 հին գե րորդ հեր թին հա տուց վում են կտա կային հանձ նա րա րու թյու նը կա տա րե լու հետ 
կապ ված ծախ սե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` պար տա տե-
րերն ի րա վունք ու նեն ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վեց ա մս վա ըն թաց քում ներ կա-
յաց նել ի րենց պա հանջ նե րը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` պա հանջ նե րը, մինչև 
ժա ռանգ նե րի կող մից ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիր ստա նա լը, կա րող են ներ կա-
յաց վել ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռան գին կամ կտա կա կա տա րին, ի սկ նշ ված ան ձանց 
բա ցա կա յու թյան դեպ քում` ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1244-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռանգ նե-
րը, ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը ստա նա լուց հե տո, ի րենց ան ցած գույ քի ար ժե քի 
սահ ման նե րում հա տու ցում են նույն օ րենսգր քի 1242-րդ հոդ վա ծում նշ ված ծախ սե րը: Նույն 
հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` ի րենց ան ցած ժա ռան գու թյան ար ժե քի սահ ման նե րում ժա-
ռանգ նե րը կրում են հա մա պարտ պա տաս խա նատ վու թյուն:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ ժա-
ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիր ստա նա լուց հե տո ժա ռան գը ժա ռան գա տո ւի պարտ-
քե րով պար տա տե րե րի ա ռջև ի րեն ան ցած գույ քի սահ ման նե րում կա րող է կրել պար տա-
վո րու թյուն ներ, ե թե ժա ռան գու թյան բա ցու մից վե ցամ սյա ժամ ե տում պար տա տե րե րի 
կող մից ի րեն պա հանջ է ներ կա յաց վել: Պա հանջ նե րի ներ կա յաց ման հա մար սահ ման ված 
վե ցամ սյա ժամկ ե տի ա վար տից հե տո ներ կա յաց ված պա հանջ նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 1244-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված կար գով, են թա կա չեն բա վա րար ման, 
քա նի որ մինչև ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիր ստա նա լը պա հան ջի ներ կա յաց ման 
դեպ քում մի այն ժա ռան գը կա րող էր ո րո շել ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու նպա տա կա հար մա-
րու թյու նը (տե´ս, Սե դա Սո նյանն ը նդ դեմ Ի դա Էբ զի մյա նի թիվ 31778(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 25.12.2007 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, զար գաց նե լով վե րը շա րադր ված ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րը, ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով 
օ րենսդ րի կող մից ժա ռան գա տո ւի պար տա տե րե րի հա մար պա հանջ ներ ներ կա յաց նե լու 
վերջ նա ժամկ ետ սահ մա նելն ի նք նան պա տակ չէ. այն կոչ ված է ա պա հո վե լու քա ղա քա ցի աի-
րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կա յու նու թյու նը և ո րո շա կի ու թյու նը` պայ մա նա վոր ված ժա-
ռանգ ման ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: 

Ըն դու նե լով ժա ռան գու թյու նը` ժա ռան գը ոչ մի այն ձեռք է բե րում հա մա պա տաս խան 
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ի րա վունք ներ, այլ նաև պար տա վո րու թյուն է ստանձ նում ի րեն ան ցած գույ քի ար ժե քի սահ-
ման նե րում պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լու ժա ռան գա տո ւի պար տա վո րու թյուն նե րի հա-
մար: Հետ ևա բար յու րա քան չյուր դեպ քում իր ժա ռանգ ման ի րա վունքն ի րաց նե լիս ժա ռան գը 
պետք է հս տակ պատ կե րա ցում ու նե նա ի նչ պես ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի մեջ մտ նող 
գույ քի կազ մի, այն պես էլ ժա ռան գա տու ի պար տա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: Ե թե 
ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի կազ մը, որ պես կա նոն, պարզ է լի նում ժա ռան գի հա մար, այլ է 
ի րա վի ճա կը ժա ռան գա տո ւի պար տա վո րու թյուն նե րի պա րա գա յում: Վեր ջին նե րիս վե րա բե-
րյալ ո րո շա կի պատ կե րա ցում ժա ռան գը կա րող է ու նե նալ մի այն այն դեպ քում, ե րբ օ րեն քով 
սահ ման ված ժամկ ե տում պար տա տե րե րի կող մից ներ կա յաց վեն հա մա պա տաս խան պա-
հանջ ներ: Նման պայ ման նե րում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րենս դի րը, ժա ռան գա-
տո ւի պար տա տե րե րի հա մար սահ մա նե լով պա հանջ նե րի ներ կա յաց ման վերջ նա ժամկ ետ, 
ը ստ է ու թյան, նա խադ րյալ ներ է ա պա հո վել ժա ռան գի հա մար ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի 
մեջ մտ նող գույ քի և ժա ռան գա տո ւի պար տա վո րու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ ո րո շե լու իր` ժա-
ռանգ ման ի րա վուն քի ի րաց ման հար ցը: Ը նդ ո րում, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծել է, որ 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ժամկ ե տը դաս վում է ի րա-
վա դա դա րեց նող ժամկ ետ նե րի շար քին, ին չը նշա նա կում է, որ այդ ժամկ ե տի բաց թո ղու մը 
հան գեց նում է պար տա տի րոջ ի րա վուն քի կորս տի: Այս պես` գործ նա կա նում չի բա ցառ վում, 
որ ժա ռան գու թյու նը բաց վե լուց հե տո ժա ռան գա տո ւի պար տա տե րը կա րող է ո րո շա կի տևա-
կան ժա մա նակ օբյեկ տի վո րեն չի մա նալ պար տա պա նի մահ վան մա սին: Մինչ դեռ ի նչ պես ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծը, այն պես էլ ժա ռան գու թյան հետ կապ ված 
ծախ սե րը հա տու ցե լուն վե րա բե րող մյուս ի րա վա նոր մերն այդ կա պակ ցու թյամբ որ ևէ բա ցա-
ռու թյուն չեն նա խա տե սում: Ա վե լին, ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը, ի տար բե րու թյուն ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան օ րենսգր քով կար գա վոր վող ո րո շա կի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի, մաս նա վո րա պես` 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 342-րդ հոդ վա ծի (Հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ ե տը վե
րա կանգ նե լը) և 1228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի (Ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լը սահ ման ված ժամ
կե տի ա վար տից հե տո) կար գա վո րումն ե րի, չի նա խա տե սում նաև հա մա պա տաս խան ան ձի 
մահ վան մա սին տե ղյակ չլի նե լու հիմ քով պա հան ջա տի րոջ կող մից ժա ռանգ նե րին պա հանջ 
ներ կա յաց նե լու ժամկ ե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը հար գե լի հա մա րե լու և (կամ) այդ ժամ-
կե տը վե րա կանգ նե լու հնա րա վո րու թյուն: Ել նե լով վե րոգ րյա լից` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րել է, որ ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վեց ա մս վա ըն թաց քում պար տա-
տե րե րի կող մից պա հանջ նե րը չներ կա յաց նե լու դեպ քում նրանք զրկ վում են հե տա գա-
յում պար տա պա նի ժա ռանգ նե րի դեմ ի րենց պա հանջ նե րը ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի 
ի րաց ման հնա րա վո րու թյու նից:

 Բա ցի այդ, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծով օ րենս դի րը սահ մա նա-
փա կել է նաև այն սուբյեկտ նե րի շր ջա նա կը, ո րոնց ժա ռան գա տո ւի պար տա տե րե րը կա րող 
են ներ կա յաց նել ի րենց պա հանջ նե րը, մաս նա վո րա պես` պար տա տերն ի րա վունք ու նի իր 
պա հան ջը բա ցա ռա պես ներ կա յաց նե լու ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ նե րին, կտա-
կա կա տա րին կամ ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին: Օ րենս դի րը, ամ րագ րե լով 
նշ ված սուբյեկտ նե րի շր ջա նա կը և նրանց պա հանջ ներ կա յաց նե լու ժա մա նա կա հատ վա ծը, 
այ դու հան դերձ, չի կար գա վո րել այդ պա հանջ նե րի ներ կա յաց ման կար գը: Նման պայ ման նե-
րում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում պար տա տերն իր ի րա վուն-
քը պետք է ի րաց նի այն պի սի ե ղա նա կով, ո րով հնա րա վոր է ա պա ցու ցել վե րը թվարկ ված 
սուբյեկտ նե րին ժա ռան գա տո ւի պար տա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կաց նե լու փաս-
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տը:
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1243-րդ և 1244-րդ հոդ ված նե րի փոխ կա պակց ված վեր-

լու ծու թյամբ ան դրա դառ նա լով ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռան գին պա հանջ ներ կա յաց-
նե լու կար գին` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նման պա հանջ կա րող է ներ կա յաց վել 
ժա ռանգ ման ի րա վունք ու նե ցող այն ան ձանց, ո րոնց վար քա գի ծը վկա յում է ժա ռան գու-
թյան հնա րա վոր ըն դուն ման փաս տի մա սին: Ը նդ ո րում, նման պա հան ջը կա րող է ի նչ պես 
ան մի ջա կա նո րեն հաս ցե ագր վել ժա ռան գին, այն պես էլ վեր ջի նիս ներ կա յաց վել դա տա րան 
հայց հա րու ցե լու մի ջո ցով: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը բխում է հայ ցի 
ի նս տի տու տի է ու թյու նից, մաս նա վո րա պես` հայ ցը նյու թաի րա վա կան և դա տա վա րա կան 
հաս կա ցու թյուն է, ո րի նյու թաի րա վա կան կողմն ար տա հայտ վում է հայց վո րի կող մից պա-
տաս խա նո ղին ներ կա յաց վող ի րա վա կան պա հան ջի մեջ, ի սկ դա տա վա րա կան կող մը դա-
տա րա նին հաս ցե ագր ված պա հանջն է` քն նել և լու ծել կող մե րի միջև ծա գած վե ճը: Հետ ևա-
բար ժա ռան գա տո ւի պար տա տե րը, վեր ջի նիս հետ ու նե ցած պար տա վո րու թյու նից բխող 
պա հանջ ներ կա յաց նե լով դա տա րան ը նդ դեմ ժա ռանգ ման ի րա վունք ու նե ցող ան ձի, հայ ցի 
նյու թաի րա վա կան կող մի տե սան կյու նից ի րաց նում է նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 
1243-րդ հոդ վա ծով ի րենց վե րա պահ ված ի րա վուն քը (տե՛ս, Գյուլ փե րի Ստե փա նյանն ը նդ դեմ 
Ա նա հիտ Սմ բա տյա նի և մյուս նե րի թիվ Ա ՐԱԴ/0416/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա
բեկ դա տա րա նի 17.07.2015 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ պար տա-
տե րե րի կող մից պա հանջ նե րի ներ կա յաց ման ժամկ ե տի սահ մա նա փա կում դնե լը նպա-
տա կաուղղ ված է ժա ռան գի կող մից ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու իր ի րա վուն քի ի րաց ման 
հա մար բա վա րար հս տա կու թյուն և ո րո շա կի ու թյուն մտց նե լուն, որ պես զի սահ ման ված ժամ-
կե տի ըն թաց քում ժա ռան գը հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ո րո շել` ըն դու նել ժա ռան գու թյու նը, 
թե` ոչ, կամ օ րի նակ` պար տա տե րե րի կող մից նշ ված ժամկ ե տում պա հանջ ներ կա յաց վե լու 
դեպ քում հրա ժար վել ժա ռան գու թյու նից, թե` ոչ: Ը նդ ո րում, նման կար գա վո րու մը կի րա ռե լի է 
ի նչ պես նո տա րին դի մում ներ կա յաց նե լու, այն պես էլ փաս տա ցի տի րա պետ ման կամ կա ռա-
վար ման ե ղա նա կով ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու պա րա գա յում: Եր կու դեպ քում էլ ժա ռան-
գը պետք է ի րա կան պատ կե րա ցում ու նե նա ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի վե րա բե րյալ (տե՛ս, 
«Յու նի բանկ» ԲԲԸն ը նդ դեմ Ա նիկ Ստե փա նյա նի ի րա վա հա ջորդ Սի մոն Ար զու մա նյա նի թիվ 
Ե ԱՔԴ/2190/02/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2017 թվա կա նի 
ո րո շու մը):

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով տասն չոր սից 
մինչև տաս նութ տա րե կան ան չա փա հաս նե րի կող մից ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը 
մի ա կողմ գոր ծարք է (տե՛ս, օ րի նակ, Սու սան նա Նեմ չի նո վան ը նդ դեմ Կենտ րոն նո տա րա կան 
գրա սե նյա կի նո տար Էմ մա Շա բո յա նի և Սու րեն Ա ռա քե լյա նի թիվ Ե ԿԴ/2472/02/08 քա ղա
քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու մը), հետ ևա բար 
նշ ված հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի են տասն չոր սից մինչև տաս նութ տա րե-
կան ան չա փա հաս նե րի կող մից գոր ծարք կն քե լու վե րա բե րյալ կար գա վո րումն ե րը: Այ սինքն` 
տասն չոր սից մինչև տաս նութ տա րե կան ան չա փա հաս նե րը ժա ռան գու թյունն ըն դու նում են` 
մաս նա վո րա պես նո տա րին դի մում են ներ կա յաց նում ի նք նու րույն, սա կայն ան պայ մա նո րեն 
ի րենց օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գրա վոր հա մա ձայ նու թյամբ: 

Օ րենսդ րի կող մից նման կար գա վո րում նա խա տե սե լը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա-
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ման քով, որ թեև տասն չոր սից մինչև տաս նութ տա րե կան ան չա փա հաս նե րը ո րո շա կի ծա վա-
լով օ ժտ ված են քա ղա քա ցի ա կան գոր ծու նա կու թյամբ, սա կայն մաս նա վո րա պես տա րի քային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից ել նե լով` այն դեռևս բա վա րար չէ, որ պես զի նշ ված խմ բի մեջ 
մտ նող ան չա փա հաս նե րը լի ար ժե քո րեն ու նակ լի նեն ըն կա լե լու սե փա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րով քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ ձեռք բե րե լու և ի րաց նե լու 
ի րա վա կան հետ ևանք նե րը: Հետ ևա բար դա է պատ ճա ռը, որ բա ցա ռու թյամբ ո րո շա կի խումբ 
գոր ծարք նե րի, մնա ցած գոր ծարք նե րի դեպ քե րում օ րենս դի րը պար տա դիր է հա մա րում նաև 
օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի հա մա ձայ նու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ վե րոն շյալ կար գա վո րումն ար դա րա ցի ո րեն գոր-
ծում է նաև ժա ռանգ ման ըն դուն ման դեպ քում` նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ 
տասն չոր սից մինչև տաս նութ տա րե կան ան չա փա հաս նե րը պետք է լի ար ժե քո րեն պատ կե-
րա ցում կազ մեն ժա ռան գու թյան ըն դուն ման ի րա վա կան հետ ևանք նե րի` մաս նա վո րա պես 
այն հան գա ման քի մա սին, որ ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը են թադ րում է ի նչ պես ի րա վունք-
նե րի, այն պես էլ պար տա կա նու թյուն նե րի ստանձ նում, ո րից էլ ել նե լով` հե տա գա յում ժա-
ռանգ նե րը կա րող են պա տաս խա նատ վու թյուն կրել ժա ռան գա տո ւի պար տա տե րե րի ա ռջև: 
Հետ ևա բար տրա մա բա նա կան է, որ նշ ված դեպ քե րում ևս պա հանջ վում է օ րի նա կան ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րի հա մա ձայ նու թյու նը, որ պես զի ար դյու նա վետ կեր պով ի րա կա նաց վի տասն չոր-
սից մինչև տաս նութ տա րե կան ան չա փա հաս ժա ռանգ նե րի ի րա վունք նե րի և շա հե րի ա պա-
հո վու մը: 

Անդ րա դառ նա լով պար տա տե րե րի կող մից տասն չոր սից մինչև տաս նութ տա րե կան 
ան չա փա հաս նե րին պա հանջ ներ ներ կա յաց նե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին` Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ քա նի որ պա հանջ ներ կա յաց նե լու նպա տակն այն է, որ 
իր ժա ռանգ ման ի րա վունքն ի րաց նե լիս ժա ռան գը հս տակ պատ կե րա ցում ու նե նա ի նչ պես 
ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի մեջ մտ նող ի րա վունք նե րի, այն պես էլ ժա ռան գա տո ւի պար տա-
վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, պա հանջ ներ կա յաց նե լը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ 
ժա ռան գը տե ղյակ լի նի և լի ար ժե քո րեն պատ կե րա ցում կազ մի ժա ռան գու թյան ըն դուն ման 
հետ ևանք նե րի մա սին: Նկա տի ու նե նա լով, որ քա ղա քա ցի ա կան հա րա բե րու թյան սուբյեկ-
տը տասն չոր սից մինչև տաս նութ տա րե կան ան չա փա հասն է, ի սկ օ րի նա կան ներ կա յա ցու-
ցիչն ա պա հո վում է վեր ջի նիս կող մից իր ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի լի ար ժեք 
ի րա ցու մը` հա վա նու թյուն տա լով կամ չտա լով ան չա փա հա սի կն քած գոր ծարք նե րին, Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ դա տա րան նե րի կող մից ու շադ րու թյուն պետք է դարձ վի 
այս եր կու հան գա մանք նե րին մի ա ժա մա նակ: Մաս նա վո րա պես ան հրա ժեշտ է պար զել, թե 
ա րդյոք և՛ տասն չոր սից մինչև տաս նութ տա րե կան ան չա փա հա սը, և՛ նրա օ րի նա կան ներ կա-
յա ցու ցի չը տե ղյակ են ե ղել պար տա տի րոջ պա հան ջի մա սին, և այդ հան գա ման քը հաշ վի առ-
նե լով` հա մա պա տաս խա նա բար ըն դու նել են ժա ռան գու թյու նը կամ տվել հա մա ձայ նու թյուն 
ժա ռան գու թյան ըն դուն ման մա սին: 

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Բան կի և վար կա ռու Բաբ կեն Թառ լա նյա նի միջև 
28.10.2009 թվա կա նին կնք ված վար կային պայ մա նագ րով վեր ջի նիս տրա մադր վել է 60.000 
Ա ՄՆ դո լա րի չա փով վարկ, տա րե կան 16% տո կո սադ րույ քով՝ մինչև 28.10.2019 թվա կա նը 
մար ման ժամկ ե տով: Ի ա պա հո վումն նշ ված պայ մա նագ րի` նույն ան ձանց միջև 28.10.2009 
թվա կա նին կնք վել է ա ռու վա ճառ քի և հի փո թե քի պայ մա նա գիր, ո րով գրա վադր վել է Եր ևա-
նի Ռ. Պատ կա նյան փո ղո ցի թիվ 1/2 հաս ցե ի ան շարժ գույ քը: Բան կի կող մից տր ված տե ղե-
կան քի հա մա ձայն` Բաբ կեն Թառ լա նյա նի պարտ քը Բան կի հան դեպ 02.02.2015 թվա կա նի 



121ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

դրու թյամբ կազ մում է ըն դա մե նը 44.483,46 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ: Բաբ կեն 
Թառ լա նյա նի վե րա բե րյալ բան կային քաղ ված քի հա մա ձայն` պարտ քի վերջ նա կան մնա ցոր-
դը 22.02.2016 թվա կա նի դրու թյամբ կազ մում է 41.540,09 Ա ՄՆ դո լար` որ պես վար կի մնա-
ցորդ, 8.958,1 Ա ՄՆ դո լար` որ պես հաշ վարկ ված տո կոս, 2.259,78 Ա ՄՆ դո լար` որ պես ժամկ ե-
տանց գու մա րի տույժ, 2.330,19 Ա ՄՆ դո լար` որ պես ժամկ ե տանց տո կո սի տույժ: 

Բաբ կեն Թառ լա նյա նը մա հա ցել է 22.08.2013 թվա կա նին: 07.03.2014 թվա կա նին տր ված 
ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յագ րի հա մա ձայն` Բաբ կեն Թառ լա նյա նի գույ-
քի նկատ մամբ հա վա սա րա պես ժա ռանգ ներ են հա մար վում որ դին` Խա չա տուր Թառ լա նյա-
նը (ծն ված` 03.12.1993 թվա կա նին), և դուստ րը` Վար դու հի Թառ լա նյա նը (ծն ված` 04.07.1996 
թվա կա նին): Բան կի կող մից 12.11.2013 թվա կա նին պա հանջ է ներ կա յաց վել Խա չա տուր Թառ-
լա նյա նին ու Խա նում Նի կո յա նին (Վար դու հի Թառ լա նյա նի մո րը): 

13.03.2014 թվա կա նի գրու թյամբ Բան կը չի ա ռար կել, որ պես զի Խա չա տուր և Վար դու-
հի Թառ լա նյան նե րին պատ կա նող, Բան կում գրա վադր ված՝ Եր ևա նի Ռ. Պատ կա նյան փո-
ղո ցի թիվ 1/2 հաս ցե ում գտն վող բնա կե լի տու նը բա ժան վի մա սե րի` պահ պա նե լով գրա վի 
ի րա վուն քը բա ժան ված բո լոր մա սե րի նկատ մամբ: 03.04.2014 թվա կա նին տր ված ան շարժ 
գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման վկա յա կա նի հա մա ձայն` Եր ևա նի 
Ռ. Պատ կա նյան փո ղո ցի թիվ 1/2 հաս ցե ի ան շարժ գույ քի և նույն փո ղո ցի 1/3 հաս ցե ի ավ-
տոտ նա կի նկատ մամբ գրանց ված է Խա չա տուր Թառ լա նյա նի (1/2 բաժ նե մաս) և Վար դու հի 
Թառ լա նյա նի (1/2 բաժ նե մաս) սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը:

 Բան կի, գնորդ Հրա նուշ Վի րա բյա նի և վա ճա ռող ներ Խա չա տուր և Վար դու հի Թառ-
լա նյան նե րի միջև 04.04.2014 թվա կա նին կնք վել է ե ռա կողմ է սք րոու պայ մա նա գիր: Բան կի 
07.04.2014 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյամբ Բան կը նպա տա կա հար մար է գտել գրա վից ա զա տել 
Խա չա տուր և Վար դու հի Թառ լա նյան նե րին պատ կա նող՝ Եր ևա նի Ռ. Պատ կա նյան փո ղո ցի 
թիվ 1/3 հաս ցե ի ավ տոտ նա կը` Բաբ կեն Թառ լա նյա նի վար կային պար տա վո րու թյան մի մա-
սը մա րե լու պայ մա նով:

 Դա տա րա նը, Վար դու հի Թառ լա նյա նի մա սով հայ ցը մեր ժե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ 
գոր ծում առ կա չէ որ ևէ ա պա ցույց այն մա սին, որ Բան կը Վար դու հի Թառ լա նյա նին ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով պա հանջ է ներ կա յաց րել, 
հետ ևա բար Բան կի պա հան ջի ի րա վուն քը Վար դու հի Թառ լա նյա նի նկատ մամբ չի ծա գել: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ը ստ է ու թյան հա մա ձայ նե լով Դա տա րա նի եզ րա հանգ ման 
հետ, հա վե լել է, որ Խա չա տուր Թառ լա նյա նին և Խա նում Նի կո յա նին ո ւղղ ված ծա նուց մամբ 
Բան կը Խա նում Նի կո յա նին դի տել է ոչ թե որ պես Վար դու հի Թառ լա նյա նի օ րի նա կան ներ-
կա յա ցու ցիչ, այլ ժա ռան գա տո ւի ա մու սին:

 Սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե-
լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ դրանք ան հիմն են հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Ի րա 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 ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` գոր ծին մաս նակ-
ցող յու րա քան չյուր ան ձ պետք է ա պա ցու ցի իր վկա յա կո չած փաս տե րը: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա-
ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ 
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հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ:
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ փաս տել է, որ այս կամ այն 

հան գա ման քի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան մա սին դա տա րա նի եզ րա կա ցու թյու նը 
պետք է լի նի գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա-
զոտ ման տրա մա բա նա կան հետ ևու թյու նը` հաշ վի առ նե լով դրանց հա մակ ցու թյու նը և փո-
խա դարձ կա պը, կի րառ ման են թա կա ի րա վուն քը և ներ քին հա մոզ մուն քը (տե՛ս, Ռու զան նա 
Թո րո սյանն ը նդ դեմ Նվեր Մկրտ չյա նի թիվ Ե ԱՔԴ/1688/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա-
ցույց բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տե լու դեպ քում պետք է հաշ վի առ նի, թե 
որ քա նով է այդ ա պա ցույ ցը վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի տվյալ փաս տա կան հան գա ման քը 
հաս տա տե լու կամ մեր ժե լու հա մար (տե՛ս, Սվետ լա նա Ժու լի կյանն ը նդ դեմ Ա նա հիտ Խա չատ
րյա նի թիվ Ե ՄԴ/0232/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.04.2009 
թվա կա նի ո րո շու մը): 

Սույն գոր ծով թեև Բանկն ո ւղ ղա կի ո րեն պա հանջ է ներ կա յաց րել ժա ռանգ նե րից մի այն 
Խա չա տուր Թառ լա նյա նին, սա կայն գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րից ա կն հայտ է, որ Վար-
դու հի Թառ լա նյա նը ևս տե ղյակ է ե ղել Բան կի պա հան ջից, ա վե լին` իր գոր ծո ղու թյուն նե րով 
ըն դու նել է ժա ռան գու թյան մաս կազ մող պար տա վո րու թյու նը` մաս նա վո րա պես կն քե լով է սք-
րոու պայ մա նա գիր, ո րից հե տո Բան կը հա մա ձայ նել է գրա վից ա զա տել Խա չա տուր և Վար-
դու հի Թառ լա նյան նե րի սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող ավ տոտ նա կը` Բաբ կեն Թառ լա նյա-
նի պար տա վո րու թյան մի մա սը մա րե լու նպա տա կով: Բան կի պա հան ջի մա սին Վար դու հի 
Թառ լա նյա նի տե ղյակ լի նե լու մա սին են վկա յում նաև այլ ա պա ցույց ներ` մաս նա վո րա պես 
ժա ռանգ նե րի նույն հաշ վառ ման հաս ցե ում բնակ վե լը, Բան կի ծա նու ցու մը Վար դու հի Թառ-
լա նյա նի մոր` Խա նում Նի կո յա նի կող մից ստա նա լը, ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիր 
ստա նա լուց հե տո ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը գրան ցե լու հա մար 
Բան կի հա մա ձայ նու թյու նը ստա նա լը: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ 
սույն գոր ծում առ կա ա նուղ ղա կի ա պա ցույց նե րի հա մադ րու թյան ար դյուն քում հիմն ա վոր-
վում է, որ Վար դու հի Թառ լա նյա նը տե ղե կաց վել է Բան կի ու նե ցած պա հան ջի մա սին, այ-
սինքն` ը ստ է ու թյան Բան կը պա հանջ է ներ կա յաց րել նաև Վար դու հի Թառ լա նյա նին: Ո ւս տի 
ըն դու նե լով հոր ժա ռան գու թյու նը` Վար դու հի Թառ լա նյանն ըն դու նել է նաև ժա ռան գու թյան 
զանգ վա ծի մաս կազ մող Բան կի հան դեպ ու նե ցած պար տա վո րու թյու նը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Բան կի պա հանջն 
ը նդ դեմ Վար դու հի Թառ լա նյա նի նույն պես հիմն ա վոր է ե ղել: Մինչ դեռ Դա տա րա նը վե րը 
թվարկ ված փաս տե րի ան տես ման ար դյուն քում սխալ եզ րա հանգ ման է ե կել Բան կի պա հան-
ջի հիմն ա վոր վա ծու թյան վե րա բե րյալ, ի նչն ան տես վել է նաև Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող-
մից: 

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծի քն նու թյան ժա մա-
նակ ա ռար կու թյուն է ներ կա յաց վել դրա մա կան պար տա վո րու թյան չա փի դեմ, ո րը պատ-
շաճ քն նու թյան չի են թարկ վել: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 
դրա մա կան պար տա վո րու թյան չա փը ճշ տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է գոր ծի նոր քն նու թյուն 
Վար դու հի Թառ լա նյա նի դեմ պա հան ջի չա փի հիմն ա վոր վա ծու թյան գնա հատ ման հա մար:

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա-
վա րար` սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հին գոր ծող ՀՀ 
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քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լու հա մար: Մի ա-
ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ գոր ծը նոր քն նու թյան է ու ղարկ վում մի այն 
Վար դու հի Թառ լա նյա նի դեմ ներ կա յաց ված հայ ցա պա հանջ նե րի մա սով` նկա տի ու նե նա-
լով, որ Խա չա տուր Թառ լա նյա նի դեմ ներ կա յաց ված հայ ցա պա հանջ նե րի մա սով Դա տա րա-
նի վճի ռը չի բո ղո քարկ վել և ը ստ այդմ` մտել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 քն նու թյան հետ կապ ված այլ 
ծախ սե րից: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` Վե րաքն նիչ կամ Վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քն նու 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-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ գլ խի 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 րաքն նիչ կամ Վճ ռա 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 ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ գլ խի կա նոն նե րի հա մա ձայն:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ սույն գործն ու ղարկ վում է նոր քն նու 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 քն նու թյան 
ներ կա փու լում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը 
են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 23.06.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և գոր ծը` ը ստ հայ ցի « Զար գաց ման Հայ կա կան Բանկ» բաց 
բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան ը նդ դեմ Վար դու հի Թառ լա նյա նի` գու մա րի բռ նա գանձ ման և 
բռ նա գան ձու մը գրա վի ա ռար կայի վրա տա րա ծե լու պա հանջ նե րի մա սով, ու ղար կել Եր ևան 
քա ղա քի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան` նոր քն նու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան ըն-
թաց քում: 

3. Սույն ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են-
թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
 ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/4912/02/15
 դա տա րա նի ո րո շում  2019թ. 
Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ  Ե ԱՔԴ/4912/02/15
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ն. Մար գա րյան 
Դա տա վոր ներ՝ Ա. Մխի թա րյան 
 Ա. Սմ բա տյան

 
ՈՐՈՇՈՒՄ

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան  
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով՝

 
Նա խա գա հող և զե կու ցող  Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

 
2019 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 24-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Հռիփ սի մե Թագ վո րյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Մի նաս 

Մալ խա սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 19.12.2018 
թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Նա զիկ և Մա նիկ Պո ղո սյան նե րի (այ սու հետ` Հա մա-
հայց վոր ներ) ը նդ դեմ Հռիփ սի մե Թագ վո րյա նի` փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով ժա ռանգ-
ներ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը. 
Դի մե լով դա տա րան` Հա մա հայց վոր նե րը պա հան ջել են փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ-

քով ի րենց ճա նա չել Նվարդ Պո ղո սյա նի (մա հա ցած` 29.10.2005 թվա կա նին) ժա ռան գա կան 
գույ քի, այն է` Եր ևա նի Ա րաբ կիր թիվ 21 փո ղո ցի 24-րդ տան բաժ նի նկատ մամբ ժա ռան գու-
թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ներ: 

Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ս. Հով սե փյան) 
(այ սու հետ` Դա տա րան) 04.07.2018 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է ։
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
19.12.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Հռիփ սի մե Թագ վո րյա նի ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո ղո քը 
մերժ վել է, և Դա տա րա նի 04.07.2018 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Հռիփ սի մե Թագ վո րյա նի ներ կա յա ցու ցի-
չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Հա մա հայց վոր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ 
Գևորգ Դավ թյա նը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված ՀՀ քա ղա քա ցի

ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47րդ հոդ վա ծը, 48րդ հոդ վա ծի 1ին և 6րդ կե տե րը, 
սխալ է մեկ նա բա նել և կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 12251227րդ հոդ ված նե րը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Հա մա հայց վոր նե րը Նվարդ Պո ղո սյա նի ժա-

ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վե ցամ սյա ժամկ ե տում դի մում չեն ներ կա յաց րել նո տա րա-
կան գրա սե նյակ և նշ ված ժամկ ե տում չեն կա տա րել ժա ռան գա կան գույ քի տի րա պետ ման 
և պահ պան ման գոր ծո ղու թյուն ներ, ին չը նշա նա կում է, որ Հա մա հայց վոր նե րը չեն ըն դու նել 
ի րենց մոր ժա ռան գու թյու նը: Վեր ջին նե րիս կող մից վկա յա կոչ ված՝ գո յու թյուն չու նե ցող փաս-
տե րի ա պա ցուց ված չլի նե լու բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը պետք է կրե ին հենց ի րենք, այլ ոչ 
թե պա տաս խա նող կող մը: Հա մա հայց վոր նե րի վկա յա կո չած ի րե րից որ ևէ մե կը չէր կա րող 
հան դի սա նալ ի րենց կող մից Նվարդ Պո ղո սյա նի ժա ռան գու թյունն ըն դու նած լի նե լու ա պա-
ցույց, քա նի որ դրան ցից որ ևէ մե կը ժա ռան գա տո ւին ե րբ ևէ չի պատ կա նել, հետ ևա բար և չէր 
կա րող մտ նել նրա ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի մեջ:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 19.12.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և հայցն ամ բող ջու թյամբ մեր ժել:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ ա վո րում ե րը.
 Հա մա հայց վոր նե րի ցուց մունք նե րով, դա տա րա նին ներ կա յաց ված լու սան կար նե րով, 

ի րենց հո րը և ժա ռան գա տո ւին պատ կա նող այլ ի րե րի` ժա ռան գա տո ւի մա հից հե տո տի-
րա պե տե լու, ի նչ պես նաև գրա վոր այլ ա պա ցույց նե րով` մաս նա վո րա պես տնա տի րու թյա նը 
սպա սար կող թիվ 19 տե ղա մա սի կող մից տված տե ղե կան քով, հաս տատ վում է, որ Հա մա-
հայց վոր նե րը ժա ռան գու թյու նը փաս տա ցի տի րա պե տե լու հիմ քով ըն դու նել են ի րենց մոր 
ժա ռան գու թյու նը: Հռիփ սի մե Թագ վո րյա նը չի վի ճար կել նաև ժա ռան գա տո ւի մահ վա նից հե-
տո Եր ևա նի տա նը բնակ վե լու հան գա ման քը:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը`
1) Հա մա հայց վոր նե րը Նվարդ և Պո ղոս Պո ղո սյան նե րի զա վակ ներն ե ն՝ հիմք ծնն դյան 

վկա յա կան նե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 7-8)
2) 29.12.1992 թվա կա նի թիվ 6116 սե փա կա նու թյան վկա յագ րի հա մա ձայն` Եր ևան քա-

ղա քի Ա րաբ կի րի 21-րդ փո ղո ցի թիվ 24 բնա կե լի տան նկատ մամբ գրանց ված է ե ղել Պո ղոս 
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Կա րա պե տի Պո ղո սյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 12).
3) 03.11.1985 թվա կա նին տր ված I-CЛ թիվ 490206 մահ վան վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Պո-

ղոս Պո ղո սյա նը մա հա ցել է 02.11.1985 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 9).
4) Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի կող մից 28.10.2004 թվա կա նին տր ված ը ստ 

օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յագ րի հա մա ձայն՝ Պո ղոս Կա րա պե տի Պո ղո սյա նի 
գույ քի նկատ մամբ ժա ռանգ ներ են հան դի սա նում հա վա սար բա ժին նե րով կի նը` Նվարդ Պո-
ղո սյա նը, որ դին` Կա րա պետ Պո ղո սյա նը, դուստ րե րը` Նա զիկ և Մա նիկ Պո ղո սյան նե րը: Ժա-
ռան գա կան գույ քը, ո րի հա մար տր վել է նշ ված վկա յա գի րը, բաղ կա ցած է Եր ևան քա ղա քի 
Ա րաբ կի րի 21-րդ փո ղո ցի թիվ 24 բնա կե լի տան 1/2 բաժ նից (հա տոր 1-ին, գ.թ. 13).

5) Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի կող մից 28.10.2004 թվա կա նին տր ված սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քի վկա յագ րի հա մա ձայն` Նվարդ Պո ղո սյա նը, ով հան դի սա նում է 
Պո ղոս Պո ղո սյա նի ա մու սի նը, սե փա կա նու թյան ի րա վունք ու նի հի շյալ ա մու սին նե րի գույ քի 
1/2 բաժ նի նկատ մամբ: Ը նդ հա նուր հա մա տեղ գույ քը, ո րի հա մար տր վել է նշ ված վկա յա-
գի րը, բաղ կա ցած է ք. Եր ևան, Ա րաբ կի րի 21-րդ փո ղո ցի թիվ 24 բնա կե լի տան 1/2 բաժ նից 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 14).

6) 30.10.2005 թվա կա նին տր ված ԱԱ թիվ 031822 մահ վան վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ 
Նվարդ Պո ղո սյա նը մա հա ցել է 29.10.2005 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 10).

7) 13.01.2015 թվա կա նին տր ված ԱԲ թիվ 209510 մահ վան վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Կա-
րա պետ Պո ղո սյա նը մա հա ցել է 12.01.2015 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 11).

8) Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար Ին նա Շահ նա զա րյա նը 08.10.2015 թվա-
կա նի « Նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ մամբ Հա մա հայց-
վոր նե րի դի մու մը` ժա ռան գու թյուն ձևա կեր պե լու և ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի 
վկա յագ րեր տրա մադ րե լու մա սին, մեր ժել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ Հա մա հայց վոր-
նե րի կող մից սահ ման ված ժամկ ետ նե րում չի ներ կա յաց վել հա մա պա տաս խան դի մում, նաև 
որ ևէ ա պա ցույց ժա ռան գա կան գույ քի փաս տա ցի տի րա պետ ման կամ կա ռա վար ման մա սին 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 15-17).

9) Սե փա կան տնա տի րու թյու նը սպա սար կող թիվ 19 տե ղա մա սի ներ կա յա ցուց չի կող-
մից 18.04.2017 թվա կա նին տր ված տե ղե կան քի հա մա ձայն` Նա զիկ Պո ղո սյա նը ներ կա դրու-
թյամբ բնակ վում է Ա րաբ կի րի Ռ. Սևա կի թիվ 24 տա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 140).

10) Սույն գոր ծով չի վի ճարկ վել փաստն առ այն, որ Կա րա պետ Պո ղո սյա նի մա հից նրա 
գույ քը փաս տա ցի տի րա պե տում է կի նը՝ Հռիփ սի մե Թագ վո րյա նը:

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 րաքն նիչ 
դա տա րա նի կող մից թույլ է տր վել գոր ծի քն նու թյան պա հին կի րառ ման են թա կա՝ 17.06.1998 
թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը 
կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ Նախ կին օ րենս-
գիրք) 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 6-րդ կե տե րի խախ տում, ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան 
բուն է ու թյու նը և ո րի առ կա յու թյու նը հիմն ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա-
նու թյուն նե րով:

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր



127ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

քո րո շում ե րի հա մա տեքս տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ 
հետ ևյալ հար ցադ րում ե րին. ո ՞ր պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյունն է ան հրա
ժեշտ ան ձին փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա
նա չե լու հա մար և ո ՞վ է կրում այդ պայ ման նե րի առ կա յու թյան ա պա ցուց ման պար տա կա նու
թյունն ու դրանք չա պա ցու ցե լու բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1186-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան գու-
թյան զանգ վա ծի մեջ է մտ նում ժա ռան գու թյան բաց ման օ րը ժա ռան գա տո ւին պատ կա նող 
գույ քը` նե րա ռյալ դրա մը, ար ժեթղ թե րը, գույ քային ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե-
րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1188-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան գու-
թյան բաց ման ժա մա նա կը քա ղա քա ցու մահ վան օ րն է: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1216-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ա ռա ջին հեր թի ժա ռանգ-
ներն են ժա ռան գա տո ւի ե րե խա նե րը, ա մու սի նը և ծնող նե րը։ 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1225-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռան-
գու թյու նը ձեռք բե րե լու հա մար ժա ռան գը պետք է այն ըն դու նի։ Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե-
տի հա մա ձայն՝ ժա ռան գի կող մից ժա ռան գու թյան մի մա սի ըն դու նու մը նշա նա կում է ի րեն 
հա սա նե լիք ամ բողջ ժա ռան գու թյան ըն դու նում, ան կախ այն բա նից, թե ի նչ է այն ի րե նից 
ներ կա յաց նում և որ տեղ է գտն վում։ Նույն հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ըն դուն ված ժա-
ռան գու թյու նը ժա ռան գու թյան բաց ման ժա մա նա կից հա մար վում է ժա ռան գին պատ կա նող, 
ան կախ այդ գույ քի նկատ մամբ ժա ռան գի ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մից, ե թե նման 
ի րա վուն քը են թա կա է գրանց ման։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1226-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռան գու-
թյունն ըն դուն վում է ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու կամ ժա ռան գա կան ի րա վուն քի վկա յա գիր 
ստա նա լու մա սին ժա ռան գի դի մու մը ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին հանձ նե լով, 
ի սկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե թե այլ բան ա պա ցուց ված չէ, ա պա ժա ռան գու-
թյու նը ժա ռան գի կող մից ըն դուն ված է հա մար վում, ե րբ նա uկuում է փաu տա ցի տի րա պե-
տել կամ կա ռա վա րել ժա ռանգ ված գույ քը՝ նե րա ռյալ, ե րբ ժա ռան գը մի ջոց ներ է ձեռ նար կել 
գույ քը պահ պա նե լու և այն եր րորդ ան ձանց ո տնձ գու թյուն նե րից կամ հա վակ նու թյուն նե րից 
պաշտ պա նե լու հա մար, իր հաշ վին կա տա րել է գույ քը պահ պա նե լու ծախ սեր, իր հաշ վից 
վճա րել է ժա ռան գա տո ւի պարտ քե րը կամ եր րորդ ան ձան ցից ստա ցել է ժա ռան գա տո ւին 
հա սա նե լիք գու մար նե րը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1227-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան գու-
թյու նը կա րող է ըն դուն վել ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վեց ա մս վա ըն թաց քում:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն ե րում ան դրա դառ նա լով ժա-
ռան գու թյունն ըն դու նե լու ե ղա նակ նե րից ժա ռան գի կող մից ժա ռանգ ված գույ քը փաս տա ցի 
տի րա պե տե լու կամ կա ռա վա րե լու ե ղա նա կին, նշել է, որ ժա ռան գու թյու նը ժա ռան գի կող-
մից ըն դուն ված է հա մար վում, ե րբ նա սկ սում է փաս տա ցի տի րա պե տել այդ գույ քը, 
ին չը հան դի սա նում է ժա ռան գա կան գույ քի նկատ մամբ ժա ռան գի սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի ծագ ման նա խա պայ ման (տե՛ս, Ար մի նե Հա կո բյա նը և Սամ վել Հա կո բյանն ը նդ
դեմ ՀՀ Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար Ալ վարդ Մել քո նյա նի և մյուս նե րի թիվ 
31621(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 09.11.2007 թվա կա նի ո րո շու
մը): Ը նդ ո րում, նմա նա տիպ գոր ծեր քն նե լիս կար ևոր է դա տա րա նի կող մից այն ի րա-
վա կան հար ցի պար զա բա նու մը, թե ա րդյոք ան ձը փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով 
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ըն դու նել է ժա ռան գու թյու նը (տե՛ս, օ րի նակ, Վլա դի միր Բա լա սա նյանն ը նդ դեմ Կա րի նե 
Սե րո պյա նի և մյուս նե րի թիվ 3183(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
27.03.2008 թվա կա նի ո րո շու մը), ո րը կա րող է ա պա ցուց վել [ գոր ծի քն նու թյան պա հին գոր-
ծող] ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
ա պա ցույց նե րի տե սակ նե րով (գույ քի տի րա պետ ման կամ կա ռա վար ման ա պա ցույց կա րող 
է հան դի սա նալ նաև բնա կա րա նային շա հա գործ ման մար մին նե րի, հա մա տի րու թյուն նե րի, 
բնա կա րա նային-շի նա րա րա կան կոո պե րա տիվն ե րի, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար-
մին նե րի և օ րենսդ րու թյամբ հա մա պա տաս խան փաս տա թուղթ տա լու ի րա վունք ու նե ցող այլ 
մար մին նե րի կող մից տր ված տե ղե կան քը կամ այլ ա պա ցույց ներ), ո րոնք ո ւղ ղա կի ո րեն հաս-
տա տում են այն, որ ժա ռան գա տո ւի մա հից հե տո ժա ռան գը փաս տա ցի տի րա պե տել և կա-
ռա վա րել է ժա ռան գա կան գույ քը (տե՛ս, Մի շա Վար դա նյանն ը նդ դեմ Վար դան Վար դա նյա նի 
և մյուս նե րի թիվ 3938 (ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.06.2007 
թվա կա նի ո րո շու մը): 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը մեկ այլ ո րոշ մամբ հա վե լել է, որ փաս տա ցի տի րա պետ ման 
և կա ռա վար ման ե ղա նա կով ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ ժա-
ռան գի կող մից ա մե նա տար բեր բնույ թի ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ սկ սե լու հիմ քով, 
որ պի սիք ու ղղ ված են ժա ռան գա տու ի գույ քի փաս տա ցի տի րա պետ ման և կա ռա վար-
ման հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հով մա նը (տե՛ս, Կի մա Սարգ սյանն ը նդ դեմ Հա րու թյուն 
Սարգ սյա նի և մյուս նե րի թիվ 31224 (ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
05.09.2007 թվա կա նի ո րո շու մը)։ 

Ընդ ո րում, ժա ռան գի կող մից փաս տա ցի տի րա պետ ման և կա ռա վար ման ե ղա նա-
կով ժա ռան գու թյան ըն դուն մանն ու ղղ ված ա մե նա տար բեր բնույ թի ակ տիվ գոր ծո ղու-
թյուն նե րը պետք է տե ղի ու նե նան ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1227-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տով սահ ման ված ժամկ ե տում, այն է` ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վեց ա մս վա ըն-
թաց քում: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած մեկ այլ ո րոշ մամբ ան դրա դառ նա լով 
Նախ կին օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 6-րդ կե տե րի վեր լու ծու թյա նը, ար ձա նագ րել է, 
որ յու րա քան չյուր գոր ծով կող մե րի միջև ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը ճիշտ բաշ խե լու 
հա մար դա տա րանն ա ռա ջին հեր թին պետք է պար զի յու րա քան չյուր գոր ծի լուծ ման հա մար 
է ա կան նշա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը` ել նե լով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե-
րից և ա ռար կու թյուն նե րից: Ը նդ ո րում, այդ 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 հետ ևանք նե րը կրում է այդ փաս տի 
ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրող կող մը (տե՛ս, Էդ գար Մար կո սյա նը և Զա րու հի 
Գևոր գյանն ը նդ դեմ Սե դա Սարգ սյա նի թիվ Ե ԱՆԴ/0479/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի ո րո շու մը): 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ան դրա դառ նա լով Նախ-
կին օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված ա պա ցույց նե րի գնա հատ մա նը, 
փաս տել է, որ ա պա ցույ ցի գնա հա տումն ա պա ցույց նե րի տրա մա բա նա կան և ի րա վա բա նա-
կան ո րա կումն է՝ դրանց վե րա բե րե լի ու թյան, թույ լատ րե լի ու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան 
և բա վա րա րու թյան տե սան կյու նից: Ը նդ ո րում, ա պա ցույց նե րի բա վա րա րու թյու նը գոր ծով 
ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի այն պի սի հա մակ ցու թյունն է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
վերջ նա կան եզ րա հան գում կա տա րե լու ո րոն վող փաս տե րի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու-
թյան վե րա բե րյալ: Ա պա ցույց նե րի գնա հա տու մը բա վա րա րու թյան տե սան կյու նից հե տապն-
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դում է ա պա 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 ա պա  ցո ղա կան զանգ վա ծից կա տար ված հետ   նե րի 
ճշ մար տա ցի  թյան վե րա բե րյալ կաս կած նե րը: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ա պա-
ցույց նե րի ան բա վա րար լի նե լու դեպ քում գոր ծի հան գա մանք նե րի վե րա բե րյալ դա տա րա նը 
կա րող է կա տա րել ոչ թե ո րո շա կի, այլ հա վա նա կան եզ րա կա ցու թյուն ներ, մինչ դեռ դա տա-
րա նի կող մից գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տը չի կա րող հիմն ված լի նել հա-
վա նա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րի և դա տո ղու թյուն նե րի վրա (տե՛ս, « Շեն քե րի կա ռա վա 
հա մա տի   ը նդ դեմ Մա սիս Ղա զան չյա նի թիվ Ե ԱՔԴ/0483/02/15 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա նի ո րո  մը): 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ դա տա րա նը պետք է նշի ոչ մի այն 
այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնց վրա հիմն վել է վի ճե լի փաս տե րը հաս տա տե լիս և ար դյուն քում 
դա տա կան ա կտ կա յաց նե լիս, այլև պետք է պատ ճա ռա բա նի, թե ին չու է կող մի ներ կա յաց-
րած այս կամ այն ա պա ցույ ցը մեր ժում: Մի այն նման հիմն ա վո րու մը կա րող է վկայել գոր ծի 
բազ մա կող մա նի հե տա զո տու թյան մա սին (տե՛ս, Ռազ միկ Մա  թյանն ը նդ դեմ Ստե փան և 
Ա նա հիտ Մա  թյան նե րի թիվ 3-54 (ՎԴ) գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.03.2008 թվա-
կա նի ո րո  մը):

 Վե րա հաս տա տե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ փաս տա ցի տի րա պետ ման ե ղա նա կով ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա-
ռանգ ճա նա չե լու հա մար ան հրա ժեշտ է պար զել`

  ժա ռան գու թյան բաց ման օ րը ժա ռան գա տո ւին պատ կա նող  քի կազ մը (ժա ռան-
գա կան զանգ վա ծը),

  ժա ռան գի կող մից ժա ռան գա կան զանգ վա ծի մեջ մտ նող գույ քը (դ րա կազ մի մեջ մտ-
նող գույ քե րից որ ևէ մե կը) փաս տա ցի տի րա պե տե լուն և կա ռա վա րե լուն ո ւղղ ված տա րաբ-

 տիվ գոր ծո   ներ ձեռ նար կած լի նե լը,
 նշ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վե ցամ սյա ժա ե-
 ձեռ նար կած լի նե լը: 
Ընդ ո րում, նշ ված հան գա մանք ներն ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նը կրում է այդ 

փաս տե րը վկա յա կո չած կող մը, ո ւս տի վեր ջինս էլ պետք է կրի նշ ված փաս տերն ա պա ցուց-
ված չլի նե լու բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը: 

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` 29.12.1992 թվա կա նի թիվ 6116 սե փա կա նու թյան վկա-
յագ րի հա մա ձայն` Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կի րի 21-րդ փո ղո ցի թիվ 24 բնա կե լի տան նկատ-
մամբ գրանց ված է ե ղել Պո ղոս Պո ղո սյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: Պո ղոս Պո ղո սյա-
նը մա հա ցել է 02.11.1985 թվա կա նին և վեր ջի նիս գույ քի՝ Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կի րի 21-րդ 
փո ղո ցի թիվ 24 բնա կե լի տան 1/2 բաժ նի նկատ մամբ ժա ռանգ ներ են հան դի սա ցել հա վա սար 
բա ժին նե րով կի նը` Նվարդ Պո ղո սյա նը, որ դին` Կա րա պետ Պո ղո սյա նը, դուստ րե րը` Նա-
զիկ և Մա նիկ Պո ղո սյան նե րը: Ժա ռանգ նե րից Նվարդ Պո ղո սյա նը, ով հան դի սա ցել է Պո ղոս 
Պո ղո սյա նի ա մու սի նը, հա մա ձայն 28.10.2004 թվա կա նին տր ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քի գրանց ման վկա յա կա նի՝ սե փա կա նու թյան ի րա վունք է ու նե ցել վե րո հի շյալ ա մու սին նե րի 
գույ քի 1/2 բաժ նի նկատ մամբ: Նվարդ Պո ղո սյա նը մա հա ցել է 29.10.2005 թվա կա նին, ի սկ 
Կա րա պետ Պո ղո սյա նը` 12.01.2015 թվա կա նին: Սույն գոր ծով չի վի ճարկ վել փաստն առ այն, 
որ Կա րա պետ Պո ղո սյա նի մա հից նրա գույ քը փաս տա ցի տի րա պե տում է կի նը՝ Հռիփ սի մե 
Թագ վո րյա նը: 

Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար Ին նա Շահ նա զա րյա նը, ու սումն ա սի րե լով 
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Հա մա հայց վոր նե րի դի մու մը ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յագ րեր տրա մադ րե լու վե րա-
բե րյալ, 08.10.2015 թվա կա նին կա յաց րած « Նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մեր ժե-
լու մա սին» ո րոշ մամբ վեր ջին նե րիս դի մու մը մեր ժել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ նրանք 
Նվարդ Պո ղո սյա նի մահ վա նից հե տո վե ցամ սյա ժամկ ե տում չեն ներ կա յաց րել դի մում ժա-
ռան գու թյունն ըն դու նե լու կամ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիր ստա նա լու մա սին, ի նչ-
պես նաև չեն ներ կա յաց րել որ ևէ ա պա ցույց ժա ռան գա կան գույ քի փաս տա ցի տի րա պետ ման 
կամ կա ռա վար ման մա սին:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, որ պես հայ ցի բա վա րար ման հիմն ա վո րում, նշել է, որ Հա-
մա հայց վոր նե րի կող մից դա տա րա նին ներ կա յաց վել են ժա ռան գա կան գույք հան դի սա ցող՝ 
Հա մա հայց վոր նե րի պա պե նա կան գոր գի, ժա ռան գա տո ւին պատ կա նող մե խա նի կա կան և 
է լեկտ րա կան կա րի մե քե նա նե րի, վեր ջի նիս նշա նադ րու թյան հա գուս տի, ժա ռան գա տո ւի մոր 
ա մուս նու թյան մա տա նու, ժա ռան գա տո ւի հոր ար ծա թե ծխա խո տա տու փի, ժա ռան գա տո ւի 
ա վե տա րա նի, պա հա րա նի և սպաս քի, Բուլ ղա րի այից բեր ված ար ծա թե դրամն ե րի (այ սու-
հետ` Գույք) լու սան կար նե րը, և որ Գույ քը ժա ռան գա տո ւի մա հից ան մի ջա պես հե տո գտն-
վում է ի րենց տի րա պետ ման տակ: Դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ նշ ված փաս տի դեմ 
պա տաս խա նո ղի կող մից ա ռար կու թյուն չի ներ կա յաց վել, ի սկ Հա մա հայց վոր նե րի ներ կա-
յա ցու ցի չը դա տա րա նին հայտ նել է, որ պա տաս խա նո ղի հետ ու նե ցած հե ռա խո սազ րույ ցի 
ժա մա նակ նա ըն դու նել է, որ իր ա մու սի նը` Կա րա պետ Պո ղո սյա նը, մո րը պատ կա նող ա մուս-
նա կան մա տա նին նվի րել է Նա զիկ Պո ղո սյա նին, սա կայն չի հի շում, թե ե րբ: Մի ա ժա մա նակ 
հայտ նել է, որ չի ըն դու նում, որ նշ ված գույ քե րը պատ կա նել են ժա ռան գա տո ւին: Նկա տի 
ու նե նա լով, որ Նվարդ Պո ղո սյանն ու նե ցել է ե րեք ժա ռանգ ներ, ով քեր փաս տա ցի տի րա-
պետ ման փաս տով ըն դու նել են ժա ռան գա կան գույ քը, ի սկ ժա ռան գա կան գույ քը բաղ կա ցած 
է վի ճե լի հաս ցե ի 5/8 բաժ նե մա սից, Դա տա րա նը գտել է, որ Հա մա հայց վոր նե րին պետք է 
ճա նա չել ժա ռան գա կան գույ քի` 5/24-ա կան բաժ նե մա սի նկատ մամբ փաս տա ցի տի րա պետ-
ման հիմ քով ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ներ:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, 
Հռիփ սի մե Թագ վո րյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժել է և Դա տա րա նի վճի ռը թո ղել է ան փո-
փոխ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի հա մա տեքս տում ան-
դրա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյա նը, ար-
ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո Վճ ռա-
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Հա մա հայց վոր նե րին փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ-
քով ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ներ ճա նա չե լու հա մար վեր ջին ներս պետք է ա պա-
ցու ցե ին, որ`

1. Գույ քը ժա ռան գա տու Նվարդ Պո ղո սյա նի ժա ռան գու թյան բաց ման օ րը` 29.10.2005 
թվա կա նին, պատ կա նել է վեր ջի նիս,

2. Հա մա հայց վոր նե րը ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից սկ սած ձեռ նար կել են տար բեր 
բնույ թի ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ՝ ո ւղղ ված ժա ռան գա տո ւին պատ կա նող գույ քը փաս տա ցի 
տի րա պե տե լուն կամ կա ռա վա րե լուն,

3. նշ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը Հա մա հայց վոր նե րը ձեռ նար կել են ժա ռան գու թյան բաց-
ման օր վա նից սկ սած վե ցամ սյա ժամ ե տում:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Հա մա հայց վոր նե րի` փաս տա ցի տի րա պետ-
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ման հիմ քով ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ լի նե լու փաս տը ստո րա դաս դա տա րան-
նե րը բխեց րել են Գույ քը վեր ջին նե րիս կող մից փաս տա ցի տի րա պե տե լու հան գա ման քից՝ 
նշե լով, որ այդ հան գա ման քը հան գեց րել է ժա ռան գա կան գույք հան դի սա ցող բնա կե լի տան 
փաս տա ցի տի րա պետ մա նը:

 Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ տվյալ դեպ քում առ կա չեն ե ղել փաս-
տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով Հա մա հայց վոր նե րին՝ Նվարդ Պո ղո սյա նի ժա ռան գու թյունն 
ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու եզ րա հան գում կա տա րե լու հա մար բա վա րար ա պա ցույց ներ, 
հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ. 

Սույն գոր ծով պա տաս խա նող կող մը վի ճար կել է ի նչ պես Գույ քը ժա ռան գա տո ւին պատ-
կա նե լու, այն պես էլ այն ժա ռան գա տո ւի մա հից հե տո օ րեն քով սահ ման ված վե ցամ սյա ժամ-
կե տում Հա մա հայց վոր նե րի կող մից տի րա պե տե լու փաս տե րը: Մաս նա վո րա պես՝ 11.01.2017 
թվա կա նին Դա տա րա նին ներ կա յաց ված գրա վոր ա ռար կու թյուն նե րով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
99-111) պա տաս խա նո ղի ներ կա յա ցու ցի չը վի ճար կել է Հա մա հայց վոր նե րի՝ վի ճե լի բնա կե լի 
տա նը բնակ վե լու, ոս կե ղե նը, ան կող նային պա րա գա նե րը, սպաս քը և մինչև մա հը ժա ռան-
գա տո ւին պատ կա նած ի րե րը Հա մա հայց վոր նե րի կող մից փաս տա ցի տի րա պե տե լու փաս-
տե րը՝ նշե լով, որ Նվարդ Պո ղո սյա նի մա հից հե տո՝ 29.10.2005 թվա կա նից մինչև իր մա հը՝ 
12.01.2015 թվա կա նը, ժա ռան գա տո ւի որ դու՝ Կա րա պետ Պո ղո սյա նի կող մից և բա ցա ռա պես 
նրա մի ջոց նե րի հաշ վին են ձեռ նարկ վել գույ քը պահ պա նե լու և այն եր րորդ ան ձանց ո տնձ-
գու թյուն նե րից կամ հա վակ նու թյուն նե րից պաշտ պա նե լուն ո ւղղ ված մի ջոց ներ, նրա հաշ վին 
կա տար վել են գույ քը պահ պա նե լու ծախ սեր, այն է՝ վճար վել են տան գույ քա հար կը, հո ղի 
հար կը, աղ բա հա նու թյան, գա զա մա տա կա րար ման, է լեկտ րաէ ներ գի այի, ջրա մա տա կա րար-
ման վճար նե րը, ի նչ պես նաև ժա ռան գա կան գույ քի հաս ցե ով հաշ վառ ված ֆիքս ված հե ռա-
խո սա հա մար նե րի վճար նե րը: Նվարդ Պո ղո սյա նի մահ վա նից հե տո Հա մա հայց վոր նե րը 
Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կի րի 21-րդ փո ղոց, թիվ 24 տուն հաս ցե ում չեն բնակ վել, ին չը հիմ-
նա վոր վում է Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 02.11.2016 թվա կա նի 
գրու թյամբ, ո րի հա մա ձայն՝ Ա րաբ կիր 21 փո ղոց թիվ 24 հաս ցե ի տան դու ռը մշ տա պես ե ղել է 
փակ վի ճա կում, ի սկ դու ռը փակ վի ճա կում է գտն վել, քա նի որ տան մի ակ տի րա պե տողն ու 
տնօ րի նո ղը՝ Հռիփ սի մե Թագ վո րյա նը, 2015 թվա կա նից գտն վում է Ա ՄՆ-ո ւմ:

 Պա տաս խա նո ղի ներ կա յա ցու ցի չը պն դել է նաև, որ Նվարդ Պո ղո սյա նի մահ վա նից հե-
տո Հա մա հայց վոր նե րը նրա ժա ռան գու թյու նը չեն ըն դու նել, ի սկ ժա ռան գու թյու նը փաս տա ցի 
տի րա պետ ման հիմ քով ըն դու նել է Կա րա պետ Պո ղո սյա նը՝ մի անձ նյա: Վեր ջի նիս մա հից հե-
տո նրա ա ռա ջին հեր թի ժա ռանգ ներ են հան դի սա նում կի նը՝ Հռիփ սի մե Թագ վո րյա նը, որ-
դին՝ Հայկ Պո ղո սյա նը, և դուստ րը՝ Նվարդ Պո ղո սյա նը, ո րոն ցից ժա ռան գու թյունն ըն դու նել 
է մի այն պա տաս խա նո ղը՝ Հռիփ սի մե Թագ վո րյա նը, ի սկ նրա որ դին և դուստ րը հրա ժար վել 
են ժա ռան գու թյան ի րենց հա սա նե լիք բաժ նից՝ հօ գուտ պա տաս խա նո ղի, ին չի վե րա բե րյալ 
26.11.2015 թվա կա նին տր վել է ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիր: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Հա մա հայց վոր նե րի կող մից ներ կա յաց ված 
լու սան կար նե րը հաս տա տում են մի այն տվյալ նկար նե րում ար տա ցոլ ված ի րե րի գո յու թյու-
նը, բայց դրանց բո վա նա կու թյամբ չի հաս տատ վում, որ Գույ քը ժա ռան գու թյան բաց ման օր-
վա դրու թյամբ պատ կա նել է Նվարդ Պո ղո սյա նին, ա վե լին` ան գամ Գույ քը ժա ռան գա տո ւին 
պատ կա նե լու փաս տը հաս տատ ված լի նե լու պա րա գա յում չի հաս տատ վում Հա մա հայց-
վոր նե րի կող մից Գույ քը ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից սկ սած վե ցամ սյա ժամկ ե տում 
փաս տա ցի տի րա պե տե լու կամ կա ռա վա րե լու փաս տը, որ պի սի պայ ման նե րում ստո րա դաս 
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դա տա րան նե րը չէ ին կա րող ան վե րա պահ հետ ևու թյան հան գել փաս տա ցի տի րա պետ ման 
հիմ քով Հա մա հայց վոր նե րի կող մից Նվարդ Պո ղո սյա նի ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ճա նա-
չե լու մա սին՝ ա ռանց ան դրա դառ նա լու այդ փաս տե րը հաս տա տող բա վա րար ա պա ցույց նե-
րի առ կա յու թյան հար ցին: 

Ա վե լին, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, որ Հա մա հայց վոր նե-
րը Նվարդ Պո ղո սյա նի ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու նպա տա կով ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ 
սկ սել են կա տա րել ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից՝ 29.10.2005 թվա կա նից տա սը տա րի 
ան ց մի այն՝ 06.10.2015 թվա կա նին, ո րն ար տա հայտ վել է Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած-
քի նո տար Ին նա Շահ նա զա րյա նին դի մում ներ կա յաց նե լով, ո րին ի պա տաս խան, սա կայն, 
ստա ցել են 08.10.2015 թվա կա նի մեր ժումն այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ դի մու մա տու նե րի 
կող մից սահ ման ված ժամկ ե տում չի ներ կա յաց վել հա մա պա տաս խան դի մում, ի նչ պես նաև 
որ ևէ ա պա ցույց ժա ռան գա կան գույ քի փաս տա ցի տի րա պետ ման կամ կա ռա վար ման մա-
սին:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Դա տա րանն օ րեն քով սահ ման ված կար-
գով չի գնա հա տել Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար Ին նա Շահ նա զա րյա նի 
« Նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մեր ժե լու մա սին» 08.10.2015 թվա կա նի ո րո շու մը, 
ան տե սե լով դրա նում առ կա այն տե ղե կու թյուն նե րը, ը ստ ո րի՝ չեն ներ կա յաց վել ժա ռան գա-
կան գույ քը ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից սկ սած վե ցամ սյա ժամկ ե տում փաս տա ցի տի-
րա պե տե լու կամ կա ռա վա րե լու մա սին ա պա ցույց ներ: Ը նդ ո րում, Հա մա հայց վոր նե րի կող-
մից չի ներ կա յաց վել նաև որ ևէ փաս տարկ այն մա սին, որ ի րենք վար չա դա տա կան կար գով 
վի ճար կել են « Նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մեր ժե լու մա սին» 08.10.2015 թվա-
կա նի ո րո շու մը: 

Ինչ վե րա բե րում է թիվ 19 տե ղա մա սի լի ա զոր ներ կա յա ցուց չի կող մից տր ված տե ղե կան-
քին, ա պա դրա բո վան դա կու թյամբ որ ևէ կերպ չի հաս տատ վում ժա ռան գա տո ւի մա հից հե-
տո Նա զիկ Պո ղո սյա նի կող մից ժա ռան գու թյան բաց ման պա հից վե ցամ սյա ժամկ ե տում ժա-
ռան գա տո ւին պատ կա նող գույ քը փաս տա ցի տի րա պե տե լու և կա ռա վա րե լու հան գա ման քը:

 Հա մա հայց վոր նե րի մո րը պատ կա նող ա մուս նա կան մա տա նին Կա րա պետ Պո ղո սյա-
նի կող մից Նա զիկ Պո ղո սյա նին նվի րե լու փաս տար կի ա ռն չու թյամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ Դա տա րանն ան տե սել է, որ վի ճե լի է մնա ցել մա տա նին Կա-
րա պետ Պո ղո սյա նի կող մից քրո ջը նվի րե լու ժա մա նա կը, որ պի սի պա րա գա յում չէր կա րող 
հետ ևու թյուն ար վել այն մա սին, որ Հա մա հայց վոր նե րը փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով 
ըն դու նել են ժա ռան գու թյու նը: Ա վե լին, նվեր ստաց ված գույ քը չի կա րող վկայել ժա ռան գու-
թյունն ըն դու նե լու մա սին, քա նի որ ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը են թադ րում է ժա ռանգ նե-
րի կող մից կա մային գոր ծո ղու թյան դրս ևո րում, ո րը պետք է ո ւղղ ված լի նի ժա ռան գու թյու նը 
փաս տա ցի տի րա պե տե լուն կամ կա ռա վա րե լուն, ի սկ մեկ այլ ժա ռան գից ստաց ված նվե րը չի 
վկա յում և չէր կա րող վկայել ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ժա ռանգ նե րի կամ քի առ կա յու թյան 
մա սին: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ սույն գոր ծով Հա մա հայց վոր նե րի 
կող մից ի րենց մոր ժա ռան գու թյու նը փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով ըն դու նե լու փաս տը 
հաս տա տող ա պա ցույց նե րի բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում գոր ծի հան գա մանք նե րի վե րա-
բե րյալ Դա տա րա նը կա տա րել է ոչ թե ո րո շա կի, այլ հա վա նա կան եզ րա կա ցու թյուն ներ, մինչ-
դեռ Դա տա րա նի կող մից գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տը չի կա րող հիմն ված 
լի նել հա վա նա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րի և դա տո ղու թյուն նե րի վրա, ի նչն ան տես վել է Վե-
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րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից: 
Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ ստո րա դաս դա-

տա րան նե րի կող մից Նախ կին օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 6-րդ կե տե րի խախտ ման 
հետ ևան քով խա թար վել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը, քա նի որ Գույ քը Նվարդ 
Պո ղո սյա նին պատ կա նե լու և Հա մա հայց վոր նե րի կող մից ժա ռան գու թյու նը փաս տա ցի տի-
րա պետ ման հիմ քով ըն դու նե լու փաս տե րը ա պա ցուց ված չլի նե լու պա րա գա յում, ա ռանց բա-
վա րար ի րա վա կան և փաս տա կան հիմ քե րի հայ ցը բա վա րա րե լով, խա թար վել է պա տաս-
խա նո ղի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը, ը ստ այդմ խա թար վել է ար դա րա դա տու թյան 
բուն է ու թյու նը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի դեմ Հա մա հայց վոր նե րի ներ կա յա ցուց չի վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս
խա նում նշ ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րոն շյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա-
վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ 
կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի ա կտն ամ բող ջու թյամբ բե կա նե լու և փո փո-
խե լու` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը կի րա ռե լու հա մար հետ ևյալ հիմն ա վոր մամբ. 

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան-
չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամկ ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամկ ե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն-
վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր։ 
Հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի 
խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա-
տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան 
շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան-
գա մանք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է ։

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա-
կա յու թյու նը։ 

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 քն նու թյան հետ կապ-
ված այլ ծախ սե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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, ո րի դեմ կա յաց վել է եզ րա փա կիչ դա տա կան ա կտ, 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, ի նչ 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 
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այն քա նով, որ քա նով դրանք ան հրա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի 
ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` վե րաքն նիչ կամ Վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քն նու 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 ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ գլ խի 
կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, ի սկ 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը են թա կա է բե կան ման, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն-
դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
ի րա վա կար գա վո րու մը, գտ նում է, որ Մա նիկ և Նա զիկ Պո ղո սյան նե րից հօ գուտ Հռիփ սի մե 
Թագ վո րյա նի պետք է բռ նա գան ձել 10.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքն նիչ և 40.000 ՀՀ դրամ` 
որ պես վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման 
գու մար:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ, 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 19.12.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել. Նա զիկ և Մա նիկ Պո ղո սյան նե րի հայցն 
ը նդ դեմ Հռիփ սի մե Թագ վո րյա նի` փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով ժա ռանգ ներ ճա նա չե-
լու պա հան ջի մա սին, մեր ժել:

2. Նա զիկ և Մա նիկ Պո ղո սյան նե րից հօ գուտ Հռիփ սի մե Թագ վո րյա նի բռ նա գան ձել 
10.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի 
և 40.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի 
հա տուց ման գու մար:

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
 ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՄԴ/3052/02/14
 դա տա րա նի ո րո շում  2019թ. 
Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ  Ե ՄԴ/3052/02/14
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Հ. Ե նո քյան 
Դա տա վոր ներ՝ Մ. Հար թե նյան 
 Ա. Հու նա նյան

 
ՈՐՈՇՈՒՄ

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 
նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
զե կու ցող Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ 
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

 
2019 թվա կա նի փետր վա րի 19-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Նշան Իս պի րյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Կա րեն Ա ղա ջա-

նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 23.12.2015 թվա կա նի 
ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Հաս միկ Բա դա լյա նի ը նդ դեմ Նշան Իս պի րյա նի` հայ րու թյան ճա-
նաչ ման, ա լի մեն տի բռ նա գանձ ման և Նշան Իս պի րյա նին ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ե րե խայի խնամ քով և դաս տի ա րա կու թյամբ զբաղ վե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հանջ նե րի 
մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան` Հաս միկ Բա դա լյա նը պա հան ջել է հաս տա տել 11.07.2014 թվա կա-

նին ծն ված Դա վիթ Բա դա լյա նի՝ Նշան Իս պի րյա նից սեր ված լի նե լու հան գա ման քը՝ հայ րու-
թյու նը, բռ նա գան ձել ա լի մենտ՝ ամ սա կան 50.000 ՀՀ դրա մի չա փով, և պար տա վո րեց նել ո րո-
շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում զբաղ վել ե րե խայի խնամ քով և դաս տի ա րա կու թյամբ: 

Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա-
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րա նի (դա տա վոր՝ Լ. Կատ վա լյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 17.09.2015 թվա կա նի վճ ռով հայ-
ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` դա տա կան կար գով հաս տատ վել է 11.07.2014 թվա կա նին 
ծն ված Դա վիթ Բա դա լյա նի՝ պա տաս խա նող Նշան Իս պի րյա նից սեր ված լի նե լու փաս տը 
(հայ րու թյու նը)։ Վճռ վել է՝ պա տաս խա նող Նշան Իս պի րյա նից հայց վոր Հաս միկ Բա դա լյա նի 
օգ տին կող մե րի ան չա փա հաս ե րե խա Դա վիթ Բա դա լյա նի հա մար (ծն ված 11.07.2014 թվա-
կա նին)` սկ սած 21.11.2014 թվա կա նից բռ նա գան ձել կա յուն դրա մա կան գու մա րով ա լի մենտ՝ 
ամ սա կան 30.000 ՀՀ դրա մի չա փով՝ մինչև Դա վիթ Բա դա լյա նի չա փա հաս դառ նա լը։ Հայ ցը՝ 
մնա ցած մա սով, մերժ վել է ։

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
23.12.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ Նշան Իս պի րյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա-
րա նի 17.09.2015 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 30.03.2016 թվա կա-
նի ո րոշ մամբ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 23.12.2015 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ Նշան Իս պի րյա նի 
ներ կա յա ցուց չի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մերժ վել է:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 01.06.2018 թվա կա-
նի ո րոշ մամբ Նշան Իս պի րյա նի ներ կա յա ցուց չի վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րար վել է. նոր հան-
գա ման քի հիմ քով վե րա նայ վել է ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան 
պա լա տի 30.03.2016 թվա կա նի «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին» ո րո-
շու մը, և այն վե րաց վել է: Մի ա ժա մա նակ թիվ Ե ՄԴ/3052/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի 23.12.2015 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ Նշան Իս պի րյա նի ներ կա յա ցուց չի 
բե րած վճ ռա բեկ բո ղոքն ըն դուն վել է վա րույթ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Նշան Իս պի րյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Հաս միկ Բա դա լյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կի րա ռել է ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 69րդ հոդ վա ծի 2րդ 

մա սը, ո րը չպետք է կի րա ռեր, չի կի րա ռել նույն հոդ վա ծի 1ին մա սը, ո րը պետք է կի րա
ռեր, սխալ է մեկ նա բա նել նույն օ րենսգր քի 71րդ հոդ վա ծի 1ին և 2րդ մա սե րը, խախ տել 
է ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 53րդ հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ կա յուն դրա մա կան գու մա րով ա լի մենտ կա-

րող է սահ ման վել բա ցա ռա պես ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 71-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
դեպ քե րից որ ևէ մե կի դեպ քում, ին չը սույն գոր ծով բա ցա կա յում է: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
հաշ վի չի ա ռել, որ Դա տա րա նի վճ ռի հիմ քում դր ված` Հաս միկ Բա դա լյա նի աշ խա տանք չու-
նե նա լու, ե րե խային մի այ նակ խնա մե լու, ի նչ պես նաև Նշան Իս պի րյա նի խնամ քին այլ ե րե-
խա ներ չլի նե լու և վեր ջի նիս ա մու րի լի նե լու փաս տե րը չեն ա պա ցուց վել սույն գոր ծում առ-
կա որ ևէ վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի ա պա ցույց նե րով: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ շաճ 
չի գնա հա տել Նշան Իս պի րյա նի աշ խա տա վար ձի վե րա բե րյալ տե ղե կան քը, ո րի ար դյուն-
քում հան գել է սխալ եզ րա հանգ ման՝ ան տե սե լով, որ 56.397 ՀՀ դրամ աշ խա տա վար ձի պայ-
ման նե րում 30.000 ՀՀ դրամ կա յուն դրա մա կան գու մա րով ա լի մենտ սահ մա նե լու դեպ քում 
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խախտ վում է Նշան Իս պի րյա նի բա վա րար կեն սա մա կար դա կի ի րա վուն քը: 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը հա կա սում է ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 10.10.2007 

թվա կա նի թիվ 3-1519 (ՎԴ), 12.12.2007 թվա կա նի թիվ 3-1580 (ՎԴ) և 04.12.2009 թվա կա նի թիվ 
Ե ԱՆԴ/2775/02/08 ո րո շումն ե րին: 

Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 150.000 ՀՀ դրա մի չա փով դա տա կան ծախ սի առ-
կա յու թյու նը հիմն ա վո րող պատ շաճ ա պա ցույց է դի տել հայց վո րի և նրա ներ կա յա ցուց չի 
միջև կնք ված փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նա գիրն այն դեպ-
քում, ե րբ այն չի կա րող հա մար վել վա վեր պայ մա նա գիր, քա նի որ կնք վել է ոչ թե վս տա հոր-
դի և փաս տա բա նա կան գրա սե նյա կի, այլ վս տա հոր դի և ան հատ փաս տա բա նի միջև:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 23.12.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել` « սահ մա նե լով ա լի մեն տի բռ նա գան-
ձու մը պա տաս խա նող Նշան Իս պի րյա նի կա յուն դրա մա կան վաս տա կի` աշ խա տա վար ձի և 
այլ ե կա մուտ նե րի մեկ քա ռոր դի չա փով, ի նչ պես նաև մեր ժել հայց վո րի կող մից իր փաս տա-
բա նին վճար ված փաս տա բա նա կան վար ձատ րու թյու նը` որ պես դա տա կան ծախս դի տե լու 
պա հան ջը (…) կամ գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան»:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ ա վո րում ե րը
 Դա տա րա նը և Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ի րա կա նաց նե լով բազ մա կող մա նի, լրիվ և 

օբյեկ տիվ քն նու թյուն, գնա հա տե լով գոր ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե րը, ճիշտ են մեկ նա-
բա նել և կի րա ռել կի րառ ման են թա կա օ րենսդ րա կան ակ տե րով սահ ման ված հա մա պա-
տաս խան դրույթ նե րը։ Մի ա ժա մա նակ դա տաքն նու թյան ըն թաց քում թույլ չեն տր վել դա տա-
վա րա կան նոր մե րի խախ տումն եր։ 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը`
1) Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա ՔԿԱԳ տա րած քային բաժ նի կող մից 14.07.2014 թվա-

կա նին տր ված ԱԲ թիվ 357594 ծնն դյան վկա յա կա նի հա մա ձայն` Դա վիթ Նշա նի Բա դա լյա նը 
ծն վել է 11.07.2014 թվա կա նին, ո րի վե րա բե րյալ 14.07.2014 թվա կա նին ծնն դյան վե րա բե րյալ 
ակ տե րի գրանց ման գր քում կա տար վել է թիվ 1163 գրան ցու մը: Որ պես հայր նշ վել է Նշան 
Բա դա լյա նը, ի սկ որ պես մայր՝ Հաս միկ Բա դա լյա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 9).

2) 13.11.2014 թվա կա նին Եր ևա նի Կուր ղի նյան փո ղո ցի թիվ 13 շեն քի լի ա զո րագ րային կա-
ռա վա րիչ Ռ. Մար տի րո սյա նի կող մից տր ված թվով 2 տե ղե կանք նե րի հա մա ձայն` Հաս միկ 
Բա դա լյա նը 08.12.2013 թվա կա նից բնակ վում է հայ րա կան տա նը՝ Եր ևա նի Կուր ղի նյա նի փո-
ղո ցի թիվ 13 շեն քի թիվ 17 բնա կա րան հաս ցե ում, և իր խնամ քին ու նի մեկ ե րե խա` Դա վիթ 
Նշա նի Բա դա լյա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 10-11).

3) Ան հատ ձեռ նար կա տեր Կա րեն Սար դա րյա նի կող մից 29.12.2014 թվա կա նին տր ված 
տե ղե կան քի հա մա ձայն` Նշան Իս պի րյա նը 02.05.2008 թվա կա նից աշ խա տում է ան հատ ձեռ-
նար կա տեր Կա րեն Սար դա րյա նին պատ կա նող` Եր ևա նի Շի րա կի փո ղո ցի 68-րդ շեն քի թիվ 
1ա հաս ցե ում գտն վող ա տամն ա բու ժա րա նում որ պես ա տամն ա բույժ, և նրա մի ջին ամ սա-
կան, առ ձեռն ստաց ված աշ խա տա վար ձը կազ մում է 56.397 ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 31).

4) Փաս տա բան Ա ստ ղիկ Պա պի կյա նի (ար տո նա գիր թիվ 1737) և Հաս միկ Բա դա լյա-
նի միջև 13.11.2014 թվա կա նին կնք վել է փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն մա տու ցե լու մա-
սին պայ մա նա գիր, ո րի հա մա ձայն` փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի գի նը կազ մում է 
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150.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 15-18).
5) Դա վիթ Նշա նի Բա դա լյա նի՝ Նշան Իս պի րյա նից սեր ված լի նե լու փաս տը (հայ րու թյու-

նը) դա տա կան կար գով հաս տատ վել է Դա տա րա նի 17.09.2015 թվա կա նի վճ ռով: Վճիռն այդ 
մա սով չի բո ղո քարկ վել և մտել է օ րի նա կան ու ժի մեջ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 140-149):

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն-

դու նե լը պայ մա նա վոր ված է սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու պա հին գոր ծող ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա-
խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ 
կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 69-րդ և 
71-րդ հոդ ված նե րի կի րա ռու թյան վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա-
վա կան դիր քո րո շումն ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս-
նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետ ևյալ հար ցադր մա նը. ա րդյո՞ք ա լի մենտ վճա րող ծնո ղի կող մից կա նո նա վոր 
վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ ստա նա լու պա րա գա յում դա տա րա նը կա րող է սահ մա նել 
կա յուն դրա մա կան գու մա րով ա լի մեն տի ա մե նամ սյա չափ, ե թե ծնո ղի վաս տա կից և (կամ) 
այլ ե կամ տից բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյամբ ա լի մենտ սահ մա նե լիս ա լի մեն տի չա փը բա
վա րար չէ ե րե խայի գո յու թյան նվա զա գույն պայ ման ներն ա պա հո վե լու հա մար: 

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 36-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն՝ ծնող ներն ի րա վունք ու նեն և պար տա վոր են հոգ տա նել ի րենց ե րե խա նե րի դաս տի ա-
րա կու թյան, ա ռող ջու թյան, լի ար ժեք ու ներ դաշ նակ զար գաց ման և կր թու թյան հա մար: (…)

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 34-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի իր և իր ըն տա նի քի հա մար բա վա րար կեն սա մա կար դա կի, այդ 
թվում՝ բնա կա րա նի, ի նչ պես նաև կեն սա պայ ման նե րի բա րե լավ ման ի րա վունք: (…)

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 36-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն` ծնող ներն ի րա վունք ու նեն և պար տա վոր են հոգ տա նել ի րենց ե րե խա նե րի դաս-
տի ա րա կու թյան, կր թու թյան, ա ռող ջու թյան, լի ար ժեք ու ներ դաշ նակ զար գաց ման մա սին: 

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 37-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
հա մա ձայն` ե րե խային վե րա բե րող հար ցե րում ե րե խայի շա հե րը պետք է ա ռաջ նա հերթ ու-
շադ րու թյան ար ժա նա նան: 

«Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` 
ե րե խա նե րի նկատ մամբ բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րում, ան կախ այն բա նից, թե դրանք ձեռ-
նարկ վում են սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան հար ցե րով զբաղ վող պե տա կան կամ մաս նա վոր 
հիմն արկ նե րի, դա տա րան նե րի, վար չա կան կամ օ րենսդ րա կան մար մին նե րի կող մից, ա ռաջ-
նա հերթ ու շադ րու թյուն է դարձ վում ե րե խայի լա վա գույն շա հե րին: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
հա մա ձայն` մաս նա կից պե տու թյուն նե րը պար տա վոր վում են ե րե խային ա պա հո վել նրա բա-
րե կե ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ պաշտ պա նու թյամբ և հո գա տա րու թյամբ՝ ու շադ րու թյան 
առ նե լով նրա ծնող նե րի, խնա մա կալ նե րի կամ օ րեն քով նրա հա մար պա տաս խա նատ վու-
թյուն կրող այլ ան ձանց ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, և այդ նպա տա կով ձեռ-
նար կում են օ րենսդ րա կան ու վար չա կան բո լոր հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րը:
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«Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցի այի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ 
մաս նա կից պե տու թյուն նե րը ճա նա չում են յու րա քան չյուր ե րե խայի՝ իր ֆի զի կա կան, մտա-
վոր, հոգ ևոր, բա րո յա կան և սո ցի ա լա կան զար գաց ման հա մար ան հրա ժեշտ կեն սա մա կար-
դա կի ի րա վուն քը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ծնո ղը(նե րը) կամ ե րե խայի հա մար 
պա տաս խա նա տու այլ ան ձինք, ի րենց կա րո ղու թյուն նե րի և ֆի նան սա կան հնա րա վո րու-
թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում կրում են ե րե խայի զար գաց ման հա մար ան հրա ժեշտ կեն սա պայ-
ման ներն ա պա հո վե լու հիմն ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը:

«Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր 
ե րե խա ու նի ֆի զի կա կան, մտա վոր և հոգ ևոր լի ար ժեք զար գաց ման հա մար ան հրա ժեշտ 
կեն սա պայ ման նե րի ի րա վունք: Ե րե խայի զար գաց ման հա մար ան հրա ժեշտ կեն սա պայ ման-
նե րի ա պա հով ման հար ցում հիմն ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը կրում են ծնող նե րը կամ 
այլ օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը (…):

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ծնող նե րը պար տա-
վոր են պա հել ի րենց ե րե խա նե րին (...): Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ե թե ծնող ներն 
ապ րուս տի մի ջոց չեն տրա մադ րում ի րենց ե րե խա նե րին, ա պա վեր ջին նե րիս պա հե լու հա-
մար մի ջոց նե րը (ա լի մեն տը) ծնող նե րից բռ նա գանձ վում են դա տա կան կար գով:

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ե րե խա նե րի հա մար 
ա լի մենտ վճա րե լու վե րա բե րյալ նրա ծնող նե րի միջև հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում ծնող նե րից ա լի մեն տի բռ նա գան ձու մը կա տար վում է դա տա կան կար գով՝ հետ ևյալ 
չա փե րով ա մե նամ սյա վճա րումն եր կա տա րե լու մի ջո ցով՝ 

ա) մեկ ե րե խայի հա մար ծնող նե րի վաս տա կի և (կամ) այլ ե կամ տի մեկ քա ռոր դը.
բ) եր կու ե րե խա նե րի հա մար՝ մեկ եր րոր դը.
գ) ե րեք և ա վե լի ե րե խա նե րի հա մար՝ կե սը։
 Նույն մա սով նա խա տես ված ա մե նամ սյա վճա րումն ե րի չա փը յու րա քան չյուր ե րե խայի 

հա մար չպետք է պա կաս լի նի սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի տաս նա պա տի կի 
չա փից, ի սկ գոր ծազր կու թյան նպաստ ստա ցող ծնող նե րից ա լի մենտ բռ նա գան ձե լիս` գոր-
ծազր կու թյան նպաս տի 20 տո կո սից:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված բա-
ժին նե րի չա փե րը կա րող են դա տա րա նով նվա զեց վել կամ ա վե լաց վել` հաշ վի առ նե լով կող-
մե րի գույ քային ու ըն տա նե կան դրու թյու նը և ու շադ րու թյան ար ժա նի շա հե րը։

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 71-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ծնող նե րի միջև ե րե-
խա նե րի հա մար ա լի մենտ վճա րե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ-
քում դա տա րանն ի րա վունք ու նի բռ նա գանձ վող ա լի մեն տի ա մե նամ սյա չա փը սահ մա նե լու 
կա յուն դրա մա կան գու մա րով կամ մի ա ժա մա նակ և՛ դրա մա կան կա յուն գու մա րով, և՛ բա ժին-
նե րով:

 Նույն մա սի ա ռա ջին պար բե րու թյան նոր մե րը կի րառ վում են, ե թե այդ ծնող նե րի վաս-
տա կից և (կամ) այլ ե կամ տից բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյամբ ա լի մեն տի բռ նա գան ձումն 
ան հնար կամ դժ վար է կամ էլ է ա կա նո րեն վնա սում է ստա ցող նե րից որ ևէ մե կի շա հե րին, 
ի նչ պես նաև այն դեպ քե րում, ե րբ ե րե խա նե րի հա մար ա լի մենտ վճա րե լու պար տա կա նու-
թյուն ու նե ցող ծնո ղը՝ 

ա) ստա նում է ոչ կա նո նա վոր կամ փո փոխ վող վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ.
բ) վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ է ստա նում բնամ թեր քի տես քով կամ ար տար ժույ թով.
գ) վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ չի ստա նում կամ չու նի:
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 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ կա յուն դրա մա կան գու մա րի չա փը ո րո շում է դա-
տա րա նը` ել նե լով ե րե խայի նախ կին կեն սաա պա հով ման մա կար դա կի ա ռա վե լա գույն պահ-
պան ման հնա րա վո րու թյու նից` հաշ վի առ նե լով կող մե րի գույ քային ու ըն տա նե կան դրու թյու-
նը և ու շադ րու թյան ար ժա նի շա հե րը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը բազ միցս ար ձա նագ րել է, որ յու րա քան չյուր ե րե խա ծնն դյան 
պա հից ձեռք է բե րում ըն տա նի քում ապ րե լու և դաս տի ա րակ վե լու, իր ծնող նե րին ճա նա չե-
լու, նրանց հո գա տա րու թյանն ար ժա նա նա լու, նրանց հետ հա մա տեղ ապ րե լու, իր ծնող նե-
րից դաս տի ա րա կու թյուն ստա նա լու, նրա շա հե րի ա պա հո վու թյան, հա մա կող մա նի զար-
գաց ման, նրա մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյու նը հար գե լու, ի նչ պես նաև ֆի զի կա կան, 
մտա վոր, հոգ ևոր լի ար ժեք զար գաց ման հա մար ան հրա ժեշտ կեն սա պայ ման ներ ու նե նա լու 
ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք ներ, ի սկ ծնող ներն ի րա վունք ու նեն և մի ա ժա մա նակ պար տա վոր 
են հոգ տա նել ի րենց ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան, ա ռող ջու թյան, լի ար ժեք ու ներ դաշ-
նակ զար գաց ման և կր թու թյան հա մար: Ե րե խա նե րի և ծնող նե րի նշ ված ի րա վունք նե րի լի-
ար ժեք ի րա կա նաց ման և ծնող նե րի նշ ված պար տա կա նու թյուն նե րի պատ շաճ կա տար ման 
հրա մա յա կա նից ել նե լով` ծնող նե րի հա մար ե րաշ խա վոր ված է նաև այլ ան ձանց հան դեպ 
ի րենց ե րե խա նե րին դաս տի ա րա կե լու նա խա պատ վու թյան ի րա վուն քը: Նշ վա ծի հի ման վրա 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ե րե խայի ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման և պաշտ պա նու-
թյան գոր ծըն թա ցում պար տա վոր է ել նել մի մի այն ե րե խայի լա վա գույն շա հե րից, ե րե խային 
ա պա հո վել բա րե կե ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ հո գա տա րու թյամբ (տե՛ս, օ րի նակ, Մար գա
րիտ Հով հան նի սյանն ը նդ դեմ Ար թուր Թո րո սյա նի թիվ Ե ԱԴԴ/1513/02/08 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.04.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած մեկ այլ ո րոշ մամբ նաև ար տա հայ տել 
է ի րա վա կան դիր քո րո շում առ այն, որ դա տա րան նե րը ե րե խայի ի րա վունք նե րը շո շա փող 
ցան կա ցած գործ քն նե լիս ա ռաջ նայ նու թյու նը պետք է տան ե րե խայի շա հե րի ա ռա վել ա պա-
հով մա նը (տե՛ս, Ա նի Մար տի րո սյանն ը նդ դեմ Գուր գեն Խա լա թյա նի թիվ Ե ԱՔԴ/0474/02/11 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 23.03.2012 թվա կա նի ո րո շու մը): 

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

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ «ե րե խայի շահ» կամ «ե րե խայի լա վա գույն շա հեր» 
հաս կա ցու թյուն ներն ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում պետք է ըն կալ վեն ու կի րառ վեն հետ-
ևյալ ե րեք ի մաստ նե րով.

1) որ պես ե րե խայի ի րա վունք. ե րե խան ու նի իր լա վա գույն շա հե րի բա ցա հայտ ման և 
դրանց ա ռաջ նային նշա նա կու թյան տրա մադր ման ի րա վունք այն դեպ քում, ե րբ ի րա վա սու 
մարմն ի կող մից կա յաց վող ո րո շումն ա ռնչ վում է ե րե խայի և այլ ան ձանց ի րա վունք նե րին ու 
շա հե րին, և առ կա է դրանց հա վա սա րակշռ ման ան հրա ժեշ տու թյուն, 

2) որ պես ի րա վա կան-մեկ նա բա նո ղա կան սկզ բունք. ե րե խայի ի րա վա կան վի ճա կին 
ա ռնչ վող տար բեր մեկ նա բա նու թյուն նե րի և ըն կա լումն ե րի տե ղիք տվող ցան կա ցած ի րա վա-
կան նորմ պետք է մեկ նա բան վի և կի րառ վի` ել նե լով ե րե խայի լա վա գույն շա հե րի ա ռա վել 
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ա պա հով ման նկա տա ռու մից, 
3) որ պես ըն թա ցա կար գային կար գա վոր ման կա նոն. ե րե խային ա ռնչ վող ո րո շումն ե րի 

ըն դուն ման ըն թաց քում պետք բա ցա հայտ վի նաև ե րե խայի ի րա վունք նե րի և շա հե րի վրա 
այդ ո րոշ ման հնա րա վոր ազ դե ցու թյու նը (տե՛ս, Ա նի Սարգ սյանն ը նդ դեմ Ար մեն Փե րո յա նի 
թիվ Ե ԱՆԴ/4073/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.07.2016 թվա
կա նի ո րո շու մը): 

Վե րոն շյալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա րա նը ե րե խայի ծնո ղից 
ա լի մենտ բռ նա գան ձե լու վե րա բե րյալ գոր ծեր քն նե լիս բռ նա գանձ ման են թա կա ա լի մեն տի 
չա փը ո րո շե լու հա մար նախ ևա ռաջ պետք է պար զի և գնա հատ ման ա ռար կա դարձ նի ծնող-
նե րի վաս տա կի և (կամ) այլ ե կամ տի առ կա յու թյու նը և դրա չա փը: Այ սինքն՝ ՀՀ ըն տա նե կան 
օ րենսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ա լի մեն տի չա փի ո րոշ ման կա նո նը 
կի րառ վում է այն բո լոր դեպ քե րում, ե րբ դա տա րա նի կող մից հաս տատ վում է ծնո ղի վաս-
տա կի և (կամ) այլ ե կամ տի կամ դրան ցից որ ևէ մե կի առ կա յու թյու նը, ի սկ կա յուն դրա մա կան 
գու մա րով ա լի մեն տի բռ նա գանձ ման հնա րա վո րու թյու նը նա խա տես վում է բա ցա ռիկ դեպ-
քե րում, այն է՝ ե թե այդ ծնող նե րի վաս տա կից և (կամ) այլ ե կամ տից բաժ նային հա րա բե րակ-
ցու թյամբ ա լի մեն տի բռ նա գան ձումն ան հնար կամ դժ վար է կամ էլ է ա կա նո րեն վնա սում է 
ստա ցող նե րից որ ևէ մե կի շա հե րին, ի նչ պես նաև, ե րբ ե րե խա նե րի հա մար ա լի մենտ վճա րե-
լու պար տա կա նու թյուն ու նե ցող ծնո ղը՝

-ս տա նում է ոչ կա նո նա վոր կամ փո փոխ վող վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ,
-վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ ստա նում է բնամ թեր քի տես քով կամ ար տար ժույ թով,
-վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ չի ստա նում կամ չու նի (տե'ս, Գո հար Կի րա կո սյանն 

ը նդ դեմ Լևոն Զա զյա նի թիվ Ե ԱՆԴ/2775/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա
տա րա նի 04.12.2009 թվա կա նի ո րո շու մը): 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել հա վե լել, որ ծնող նե րի վաս տա կից և (կամ) 
այլ ե կամ տից բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյամբ ա լի մեն տի չա փը ո րո շե լը հան դի սա նում է 
ե րե խայի ապ րուս տի մի ջո ցի սահ ման ման հիմն ա կան և ա ռա վել տա րած ված ե ղա նակն այն 
դեպ քե րում, ե րբ ծնող ներն ու նեն կա յուն վաս տակ (ե կա մուտ): Ի տար բե րու թյուն բաժ նային 
հա րա բե րակ ցու թյամբ ա լի մեն տի չա փը սահ մա նե լուն` կա յուն դրա մա կան գու մա րի չա փը 
դա տա րա նը ո րո շում է՝ ել նե լով ե րե խայի նախ կին կեն սաա պա հով ման մա կար դա կի ա ռա վե-
լա գույն պահ պան ման հնա րա վո րու թյու նից։ Կա յուն դրա մա կան գու մա րով ա լի մեն տի բռ նա-
գանձ ման չա փը սահ մա նե լիս դա տա րան նե րի կող մից պետք է հաշ վի ա ռն վի ա լի մենտ վճա-
րող ծնո ղի ի րա կան գույ քային հնա րա վո րու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև ու շադ րու թյան ար ժա նի 
այլ հան գա մանք ներ կամ շա հեր (օ րի նակ՝ ըն տա նի քի ան դա մի ա նաշ խա տու նա կու թյու նը, 
ո րին ա լի մենտ վճա րող կող մը պար տա վոր է տրա մադ րել ապ րուս տի մի ջոց, հաշ ման դա-
մու թյան ձեռք բե րու մը կամ ե րե խայի կող մից աշ խա տան քի ան ցնե լը կամ ձեռ նար կա տի րու-
թյամբ զբաղ վե լը), ո րոնք նաև ան հրա ժեշտ են ա լի մենտ վճա րող ծնո ղի և նրա ըն տա նի քի 
մյուս ան դամն ե րի գո յու թյան նվա զա գույն պայ ման ներն ա պա հո վե լու հա մար: Ը նդ ո րում, 
նման գոր ծե րով կող մե րի գույ քային դրու թյու նը պար զե լու հա մար դա տա րան նե րը պետք է 
մի ա ժա մա նակ հաշ վի առ նեն բո լոր աղ բյուր նե րը, ո րոն ցից գո յա նում է ան ձի ը նդ հա նուր ե կա-
մու տը: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ե թե բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյամբ 
ա լի մենտ սահ մա նե լիս դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում մի այն օ րենսդ րի կող մից սահ ման ված 
բաժ նային չա փը, ա պա կա յուն դրա մա կան գու մա րով ա լի մենտ սահ մա նե լիս հաշ վի են ա ռն-
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վում մի շարք գոր ծոն ներ, ը նդ ո րում, ի նչ պես ե րե խայի լա վա գույն շա հը, այն պես էլ ա լի մենտ 
վճա րող ան ձի բա վա րար կեն սա մա կար դակն ա պա հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: Հաշ վի առ-
նե լով կա յուն դրա մա կան գու մա րով ա լի մենտ սահ մա նե լիս գու մա րի չա փը ո րո շե լու նշ ված 
ա ռանձ նա հատ կու թյու նը՝ օ րենս դի րը ո րոշ դեպ քե րում հնա րա վո րու թյուն է տվել կա նո նա-
վոր վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ ստա նա լու պայ ման նե րում նույն պես սահ մա նե լու կա յուն 
դրա մա կան գու մա րի չա փով ա լի մենտ: Մաս նա վո րա պես` այդ դեպ քե րից է, ե րբ ա լի մենտ 
վճա րե լու պար տա կա նու թյուն ու նե ցող ծնո ղը ստա նում է ա լի մենտ ար տար ժույ թով, կամ ե թե 
բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյամբ ա լի մեն տի բռ նա գան ձումն ան հնար կամ դժ վար է կամ էլ 
է ա կա նո րեն վնա սում է ստա ցող նե րից որ ևէ մե կի շա հե րին: Նման կար գա վոր ման նպա-
տակն ան ձանց բա վա րար կեն սա մա կար դա կի ա պա հո վումն է, ե րե խայի լա վա գույն շա հի և 
ա լի մենտ վճա րող ծնո ղի ու շադ րու թյան ար ժա նի շա հե րի հա վա սա րակշ ռու թյու նը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ա լի մենտ վճա-
րե լու պար տա կա նու թյուն ու նե ցող ծնո ղի կող մից կա յուն վաս տա կի և (կամ) այլ ե կամ տի առ-
կա յու թյան պայ ման նե րում օ րենս դի րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս բռ նա գան ձե լու ա լի մենտ 
նաև կա յուն դրա մա կան գու մա րով, ո րի դեպ քում դա տա րա նը պետք է հաշ վի առ նի կող մե րի 
գույ քային ու ըն տա նե կան դրու թյու նը և ու շադ րու թյան ար ժա նի շա հե րը (տե'ս, Ղա զար Գե որ
գեսն (Ղա զար Ջորջ) ը նդ դեմ Մա րալ Քե շիշoղ լյա նի թիվ Ե ԱԴԴ/0473/02/13 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2017 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շումն ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ և՛ ա լի մենտ վճա րող ծնո ղի, և՛ ե րե խայի բա վա րար կեն սա մա-
կար դա կի ա պա հով ման, ե րե խայի լա վա գույն շա հի և ա լի մենտ վճա րող ծնո ղի ու շադ րու թյան 
ար ժա նի շա հե րի հա վա սա րակշ ռու թյան ա պա հով ման ան հրա ժեշ տու թյու նը հաշ վի առ նե-
լով՝ օ րենսդ րի կող մից ո րո շա կի ճկու նու թյուն է թույ լատր ված ա լի մեն տի վճար ման տե սա կը 
և ա լի մեն տի չա փը ո րո շե լու հար ցում: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 69-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս բա ժին նե րով ա լի մենտ բռ նա գան ձե լիս փո-
փո խե լու (ն վա զեց նել կամ ա վե լաց նել) օ րեն քով սահ ման ված բաժ նի չա փե րը: Նմա նա պես 
օ րենս դի րը հնա րա վո րու թյուն է տվել դա տա րան նե րին ա լի մեն տի չափ սահ մա նել ի նչ պես 
կա յուն դրա մա կան գու մա րով, այն պես էլ կա յուն դրա մա կան գու մա րով և բա ժին նե րով: Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ նույն տրա մա բա նու թյամբ էլ հնա րա վո րու թյուն է տր վել 
ան գամ ծնո ղի կող մից կա նո նա վոր ե կա մուտ ստա նա լու պայ ման նե րում սահ մա նե լու ա լի-
մենտ՝ կա յուն դրա մա կան գու մա րի չա փով: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 71-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում եզ րա հան գում է, որ կա յուն դրա մա կան գու մա րով ա լի մենտ 
սահ ման վում է հետ ևյալ դեպ քե րում.

1) բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյամբ ա լի մեն տի բռ նա գան ձումն ան հնար է,
2) բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյամբ ա լի մեն տի բռ նա գան ձու մը դժ վար է,
3) բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյան ա լի մեն տի բռ նա գան ձումն է ա կա նո րեն վնա սում է 

ստա ցող նե րից որ ևէ մե կի շա հե րին,
4) ա լի մենտ վճա րե լու պար տա կա նու թյուն ու նե ցող ծնո ղը ստա նում է ոչ կա նո նա վոր 

կամ փո փոխ վող վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ,
5) ա լի մենտ վճա րե լու պար տա կա նու թյուն ու նե ցող ծնո ղը վաս տակ և (կամ) այլ ե կա-

մուտ ստա նում է բնամ թեր քի տես քով կամ ար տար ժույ թով,
6) ա լի մենտ վճա րե լու պար տա կա նու թյուն ու նե ցող ծնո ղը վաս տակ և (կամ) այլ ե կա-
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մուտ չու նի կամ չի ստա նում: 
Ընդ ո րում, վե րը նշ ված 6-րդ կե տը (ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 71-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սի 2-րդ պար բե րու թյան «գ» կե տը) վեր լու ծե լով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ 
օ րենս դի րը, ե րե խայի լա վա գույն շա հը հիմք ըն դու նե լով, ա լի մեն տի վճա րու մից չի ա զա տում 
ծնո ղին ան գամ այն դեպ քում, ե րբ վեր ջինս ե կա մուտ չի ստա նում: Նշ ված մո տե ցու մը պայ մա-
նա վոր ված է ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ ե րե խա նե րի ապ-
րուս տը հո գա լու՝ ծնող նե րի պար տա կա նու թյամբ: Այ սինքն՝ ծնող նե րը պար տա վոր են հո գալ 
ե րե խա նե րի ապ րուստն ան գամ այն դեպ քում, ե րբ վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ չու նեն:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Դա վիթ Նշա նի Բա դա լյա նը ծն վել է 11.07.2014 թվա-
կա նին, ո րի վե րա բե րյալ 14.07.2014 թվա կա նին ծնն դյան վե րա բե րյալ ակ տե րի գրանց ման 
գր քում կա տար վել է թիվ 1163 գրան ցու մը: Որ պես հայր նշ վել է Նշան Բա դա լյա նը, ի սկ որ պես 
մայր՝ Հաս միկ Բա դա լյա նը: Դա վիթ Նշա նի Բա դա լյա նի՝ Նշան Իս պի րյա նից սեր ված լի նե լու 
փաս տը (հայ րու թյու նը) դա տա կան կար գով հաս տատ վել է Դա տա րա նի 17.09.2015 թվա կա-
նի վճ ռով: Ան հատ ձեռ նար կա տեր Կա րեն Սար դա րյա նի կող մից 29.12.2014 թվա կա նին տր-
ված տե ղե կան քի հա մա ձայն` Նշան Իս պի րյա նի մի ջին ամ սա կան աշ խա տա վար ձը կազ մում 
է 56.397 ՀՀ դրամ:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե լով հայ ցա պա հան ջը, պատ ճա-
ռա բա նել է, որ հա մա ձայն ան հատ ձեռ նար կա տեր Կա րեն Սար դա րյա նի կող մից տր ված տե-
ղե կան քի` Նշան Իս պի րյա նի մի ջին ամ սա կան աշ խա տա վար ձը կազ մում է 56.397 ՀՀ դրամ, 
այ սինքն՝ վեր ջինս ու նի մշ տա կան ե կա մուտ` վաս տակ, սա կայն դրա մեկ քա ռոր դը չն չին 
գու մար է, ո րով ան հնա րին է հո գալ ան չա փա հաս Դա վիթ Բա դա լյա նի կա րիք նե րը: Հաշ վի 
առ նե լով վեր ջի նիս նախ կին կեն սաա պա հով ման մա կար դա կի ա ռա վե լա գույն պահ պան ման 
հնա րա վո րու թյու նը, կող մե րի գույ քային և ըն տա նե կան դրու թյու նը և ու շադ րու թյան ար ժա նի 
շա հե րը, մաս նա վո րա պես` այն, որ ե րե խան ման կա հա սակ է և գտն վում է մոր խնամ քին, և 
վեր ջինս հնա րա վո րու թյուն չու նի աշ խա տե լու և ի նք նու րույն հո գա լու ե րե խայի բո լոր կա րիք-
նե րը, գտել է, որ ա լի մեն տը պետք է սահ մա նել ոչ թե բա ժին նե րով, այլ կա յուն դրա մա կան 
գու մա րով` ամ սա կան 30.000 ՀՀ դրա մի չա փով, մինչև ե րե խայի չա փա հաս դառ նա լը: Դա-
տա րա նը, ան դրա դառ նա լով դա տա կան ծախ սե րին, խե լա միտ է հա մա րել ի րա վա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման մա սին պայ մա նագ րով նա խա տես ված վար ձատ րու թյան չա-
փը` 150.000 ՀՀ դրա մը: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով վե րաքն նիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի վճի ռը թող նե լով 
օ րի նա կան ու ժի մեջ, պատ ճա ռա բա նել է, որ պա տաս խա նո ղի աշ խա տա վար ձից ա լի մենտ 
բռ նա գան ձե լու դեպ քում այն կկազ մի 14.099 ՀՀ դրամ, ո րը բա վա րար չէ ե րե խայի ապ րուս տը 
հո գա լու հա մար, բա ցի այդ, այն ցածր կլի նի նաև աշ խա տանք չու նե նա լու դեպ քե րում վճար-
վե լիք ա լի մեն տի` դա տա կան պրակ տի կա յում ըն դուն ված չա փից: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
հիմն ա վոր չի հա մա րել վե րաքն նիչ բո ղո քը նաև փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան մա սով՝ խե-
լա միտ հա մա րե լով Դա տա րա նի սահ մա նած փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան չա փը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի 
հաշ վառ մամբ գտ նում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն ե րը հիմն ա վոր են 
հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող՝ 17.06.1998 թվա կա նի ըն դուն ված, 
01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` գոր ծին մաս նակ-
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ցող յու րա քան չյուր ան ձ պետք է ա պա ցու ցի իր վկա յա կո չած փաս տե րը: 
Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-

թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա-
ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ 
հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ փաս տել է, որ այս կամ այն 
հան գա ման քի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան մա սին դա տա րա նի եզ րա կա ցու թյու նը 
պետք է լի նի գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա-
զոտ ման տրա մա բա նա կան հետ ևու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով դրանց հա մակ ցու թյու նը և փո-
խա դարձ կա պը, կի րառ ման են թա կա ի րա վուն քը և ներ քին հա մոզ մուն քը (տե՛ս, Ռու զան նա 
Թո րո սյանն ը նդ դեմ Նվեր Մկրտ չյա նի թիվ Ե ԱՔԴ/1688/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա-
ցույց բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տե լու դեպ քում պետք է հաշ վի առ նի, թե 
որ քա նով է այդ ա պա ցույ ցը վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի տվյալ փաս տա կան հան գա ման քը 
հաս տա տե լու կամ մեր ժե լու հա մար (տե՛ս, Սվետ լա նա Ժու լի կյանն ը նդ դեմ Ա նա հիտ Խա չատ
րյա նի թիվ Ե ՄԴ/0232/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.04.2009 
թվա կա նի ո րո շու մը): 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով թեև առ կա է ա պա ցույցն այն 
մա սին, որ Նշան Իս պի րյանն ու նի կա յուն ե կա մուտ, և ա ռեր ևույթ առ կա է ՀՀ ըն տա նե կան 
օ րենսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի կի րառ ման պայ մա նը, այ դու հան դերձ, Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով առ կա է օ րենսդ րի կող մից սահ ման ված այն ի րա-
վի ճա կը, ե րբ դա տա րա նը կա րող է կա յուն դրա մա կան գու մա րով ա լի մենտ սահ մա նել ան-
գամ այն դեպ քում, ե րբ ա լի մենտ վճա րող ծնո ղը ստա նում է կա նո նա վոր ե կա մուտ: Ել նե լով 
ե րե խայի լա վա գույն շա հե րի ա ռա վել ա պա հով ման, ե րե խայի նախ կին կեն սաա պա հով ման 
մա կար դա կի ա ռա վե լա գույն պահ պան ման և ե րե խայի նվա զա գույն կա րիք նե րը հո գա լու 
ան հրա ժեշ տու թյու նից` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ ստո րա դաս դա տա րան ներն 
ի րա վամբ ե կել են այն հիմն ա վոր եզ րա հանգ ման, որ սույն գոր ծով 30.000 ՀՀ դրա մից պա-
կաս ա լի մենտ վճա րե լու դեպ քում կտու ժի ե րե խայի լա վա գույն շա հը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ Նշան Իս պի րյա նի ե կամ տից բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյամբ ա լի մեն տի բռ-
նա գան ձումն է ա կա նո րեն կվն ա սի ե րե խայի շա հե րին և չի ա պա հո վի նրա ան հրա ժեշտ կեն-
սա պայ ման նե րի ի րա վուն քը: 

Անդ րա դառ նա լով վճ ռա բեկ բո ղո քի այն հիմն ա վոր մա նը, որ կա յուն դրա մա կան գու մա-
րով ա լի մենտ սահ ման ված լի նե լու դեպ քում Նշան Իս պի րյա նի` որ պես ա լի մենտ վճա րե լու 
պար տա վո րու թյուն ու նե ցող ծնո ղի հա մար կս տեղծ վի բա վա րար կեն սա մա կար դա կում ապ-
րե լու ի րա վուն քի խախտ ման ի րա կան վտանգ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ե րե խայի 
մա սին հոգ տա նե լը, այդ թվում` նվա զա գույն պա հանջ մունք նե րը բա վա րա րե լը, յու րա քան-
չյուր ծնո ղի՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, կոն վեն ցի ոն և օ րենսդ րա կան նոր մե րով սահ ման ված 
պար տա կա նու թյունն է` ան կախ ծնո ղի ե կա մուտ ու նե նա լու հան գա ման քից, և ծնո ղի ցածր 
աշ խա տա վար ձը կամ ոչ բա վա րար ե կա մու տը չպետք է են թադ րի, որ ե րե խան կա րող է զրկ-
վել ապ րուս տի մի ջո ցից` նվա զա գույն պա հանջ մունք ներն ու կա րիք նե րը հո գա լուց, ին չից էլ 
հետ ևում է, որ կա յուն դրա մա կան գու մա րով ա լի մեն տի բռ նա գանձ ման չա փը սահ մա նե լիս 
դա տա րան նե րի կող մից հաշ վի պետք է ա ռն վեն ա լի մենտ վճա րող ծնո ղի ի րա կան գույ քային 
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հնա րա վո րու թյուն նե րը և ու շադ րու թյան ար ժա նի այլ հան գա մանք ներ կամ շա հեր՝ նշա նա-
կե լով ա լի մեն տի այն չա փը, ո րն ան հրա ժեշտ է ե րե խայի գո յու թյան նվա զա գույն պայ ման-
ներն ա պա հո վե լու հա մար: Ը նդ ո րում, օ րենսդ րի նման կար գա վոր ման նպա տակն ան ձանց 
(և՛ ծնո ղի, և՛ ե րե խայի) բա վա րար կեն սա մա կար դա կի ա պա հո վումն է, ե րե խայի լա վա գույն 
շա հի և ա լի մենտ վճա րող ծնո ղի ու շադ րու թյան ար ժա նի շա հե րի հա վա սա րակշ ռու թյու նը: 

Անդ րա դառ նա լով բո ղո քի այն հիմն ա վոր մա նը, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը 
հա կա սում է ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 10.10.2007 թվա կա նի թիվ 3-1519 (ՎԴ), 12.12.2007 թվա-
կա նի թիվ 3-1580 (ՎԴ) և 04.12.2009 թվա կա նի թիվ Ե ԱՆԴ/2775/02/08 ո րո շումն ե րին, Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել հետ ևյա լը.

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 15-րդ հոդ-
վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ո րո շա կի փաս տա կան հան գա մանք ներ ու նե ցող գոր ծով վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի կամ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տի 
հիմն ա վո րումն ե րը (այդ թվում` օ րեն քի մեկ նա բա նու թյուն նե րը) պար տա դիր են դա տա րա նի 
հա մար նույ նան ման փաս տա կան հան գա մանք նե րով գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ, բա ցա-
ռու թյամբ այն դեպ քի, ե րբ վեր ջինս ծան րակ շիռ փաս տարկ նե րի մատ նանշ մամբ հիմն ա վո-
րում է, որ դրանք կի րա ռե լի չեն տվյալ փաս տա կան հան գա մանք նե րի նկատ մամբ:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ յու րա-
քան չյուր գործ իր փաս տա կան հան գա մանք նե րով ե զա կի է, և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի և 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տով տր ված ի րա վա կան 
մեկ նա բա նու թյան՝ հա մա պա տաս խան գոր ծով կի րա ռե լի ու թյան հար ցը լու ծե լիս, դա տա-
րան նե րը պետք է հա մադ րեն նա խա դե պային գոր ծի և քն նու թյան ա ռար կա գոր ծի է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը: Այ սինքն՝ դա տա րա նը նա խա դե պային ո րոշ մամբ տր ված 
օ րեն քի մեկ նա բա նու թյան՝ քնն վող գոր ծով կի րա ռե լի ու թյան հար ցը լու ծե լիս պետք է նախ 
ա ռանձ նաց նի այն փաս տա կան հան գա մանք նե րը, ո րոնք է ա կան նշա նա կու թյուն են ու նե ցել 
նա խա դե պային ո րոշ ման կա յաց ման հա մար և այ նու հետև դրանք հա մադ րի քնն վող քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի հետ՝ ո րո շե լով դրանց նույ նա կան լի նել 
կամ չլի նե լու հար ցը (տե՛ս, «Ա րաբ կիր Ալ կո ԼիկյորՕ ղու գոր ծա րան» ՍՊ ըն կե րու թյուն ը նդ
դեմ Սոս Բաղ դա սա րյա նի թիվ 3480(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա
նի 25.07.2008 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ բո ղո քա բե րի կող մից վկա յա կոչ ված դա տա կան 
գոր ծե րի և սույն դա տա կան գոր ծի փաս տե րի միջև առ կա են է ա կան տար բե րու թյուն ներ: 
Մաս նա վո րա պես, թիվ 3-1519 (ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի է ա կան փաս տա կան ա ռանձ նա-
հատ կու թյունն այն է, որ սահ ման ված ա լի մեն տի չա փը գե րա զան ցել է պա տաս խա նո ղի աշ-
խա տա վար ձը, որ պի սի հան գա մանք սույն գոր ծով առ կա չէ: 

Թիվ 3-1580 (ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի և սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի փաս տե րի 
միջև առ կա է ա կան տար բե րու թյունն այն է, որ թիվ 3-1580 (ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
ստո րա դաս դա տա րա նի կող մից սահ ման ված ա լի մեն տի պայ ման նե րում թո շա կա ռու ծնո ղի 
հետ բնակ վող պա տաս խա նո ղի գո յու թյան ա պա հով ման հա մար մնում էր ըն դա մե նը 5.000 
ՀՀ դրամ՝ խախ տե լով պա տաս խա նո ղի բա վա րար կեն սաա պա հով ման ի րա վուն քը, որ պի սի 
հան գա ման քը հաշ վի առ նե լով՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը բե կա նել էր ստո րա դաս դա տա-
րա նի դա տա կան ակ տը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան: Մինչ դեռ սույն քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծի պայ ման նե րում պա տաս խա նո ղի աշ խա տա վար ձը բաշխ վում է գրե թե հա վա սա րա-
չափ պա տաս խա նո ղի և ե րե խայի միջև՝ ա պա հո վե լով ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյուն 
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ե րե խայի շա հե րի և ծնո ղի բա վա րար կեն սա մա կար դա կում ապ րե լու ի րա վուն քի միջև:
Վ կա յա կոչ ված մյուս՝ թիվ Ե ԱՆԴ/2775/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ը նդ հան րա պես 

խն դիր չի ա ռա ջա ցել բա վա րար կեն սա մա կար դա կում ապ րե լու ի րա վուն քի ա պա հով ման 
հետ կապ ված: Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ բո ղոք բե րող ան ձի 
վկա յա կո չած գոր ծե րի և սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի միջև 
առ կա են է ա կան տար բե րու թյուն ներ: 

Ինչ վե րա բե րում է վճ ռա բեկ բո ղո քի այն հիմն ա վոր մա նը, որ ստո րա դաս ա տյան նե-
րը, գնա հա տե լով փաս տա բան Ա ստ ղիկ Պա պի կյա նի և Հաս միկ Բա դա լյա նի միջև 13.11.2014 
թվա կա նին կնք ված փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն մա տու ցե լու մա սին պայ մա նա գի րը, 
ան հիմն կեր պով խե լա միտ են հա մա րել փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն մա տու ցե լու մա-
սին պայ մա նագ րով նա խա տես ված վար ձատ րու թյան չա փը` 150.000 ՀՀ դրա մը, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ այն ան հիմն է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցի այով 
ե րաշ խա վոր վում են յու րա քան չյու րի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա-
տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան հիմն ա րար ի րա վունք նե րը, ո րոնց 
բաղ կա ցու ցիչ տար րե րից մեկն ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վունքն է. այդ 
ի րա վուն քը ե րաշ խիք է ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
ար դյու նա վետ ի րաց ման հա մար:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 08.10.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-765 ո րոշ մամբ ար-
տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու 
ի րա վուն քը նե րա ռում է նախ` ո րա կյալ ի րա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ստա նա լու հնա րա-
վո րու թյու նը, ե րկ րորդ` պե տու թյան պար տա վո րու թյու նը ո րա կյալ ի րա վա բա նա կան օգ նու-
թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն ա պա հո վե լու բո լոր նրանց հա մար, ով քեր ի վի ճա կի չեն 
ի նք նու րույն ստա նալ այդ պի սի օգ նու թյուն:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում ան դրա դար ձել է փաս տա բա նի վար ձատ րու-
թյան խե լամ տու թյան հար ցին՝ նշե լով, որ օ րենս դի րը դա տա կան ծախ սե րի մեջ ը նդ գր կել 
է նաև փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյու նը: Ո ւս տի փաս տա բա նի խե լա միտ վար-
ձատ րու թյու նը նախ ևա ռաջ պետք է դի տել որ պես դա տա կան ծախս, և թե՛ հայց վո րը, և թե՛ 
պա տաս խա նո ղը դա տա կան քն նու թյան ըն թաց քում կա րող են ներ կա յաց նել փաս տա բա նի 
մա տու ցած ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար կա տար ված կամ կա տար վե լիք վճա րու մը հա վաս տող 
ա պա ցույց: Ը նդ ո րում, ան կախ վճար ված գու մա րի բռ նա գանձ ման մա սին պա հան ջի առ կա-
յու թյու նից, վճա րու մը հա վաս տող ա պա ցույց ներ կա յաց նե լը բա վա րար է փաս տա բա նի վար-
ձատ րու թյա նը, որ պես դա տա կան ծախ սի, վճ ռով ան դրա դառ նա լու հա մար (տե՛ս, ան հատ 
ձեռ նար կա տեր Նա րի նե Ռոս տո մյանն ը նդ դեմ «Ար մեն Տել» ՓԲԸի թիվ Ե ԱՔԴ/1401/02/11 քա
ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 29.06.2012 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ներ կա յա ցուց չի վար ձատ րու-
թյան խե լամ տու թյան հար ցը ո րո շե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել հետ ևյալ չա փա նիշ նե րը.

1)  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 ան հրա ժեշ տու թյունն ու այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը փաս տա ցի կա տա րե լու հան գա-
ման քը, գոր ծի քն նու թյա նը մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը), 

2) գոր ծի բար դու թյու նը (վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, գոր ծի քն նու թյան 
տևո ղու թյու նը),

3) ն մա նա տիպ գոր ծե րով պրակ տի կա յում ըն դուն ված փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյան 
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մա տուց ման դի մաց վճար վող գու մա րի չա փը,
4)  դա տա կան ակ տով բռ նա գանձ վող գու մա րի և պա հանջ վող փաս տա բա նա կան վճա րի 

չա փի հա րա բե րակ ցու թյու նը (տե՛ս, Ֆեր դի նանտ Ա ռա քե լյանն ը նդ դեմ Հա րու թյուն Պետ րո
սյա նի թիվ Ե ԿԴ/1587/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 29.06.2012 
թվա կա նի ո րո շու մը):

 Վե րը նշ ված դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո գնա հա տե լով սույն գոր ծի բար դու թյու նը և փաս-
տա բա նի կա տա րած աշ խա տան քի ծա վա լը` մաս նա վո րա պես հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու, 
դա տա կան նիս տե րին մաս նակ ցե լու հան գա ման քը, հա մադ րե լով գոր ծում առ կա` Հաս միկ 
Բա դա լյա նի և Ա ստ ղիկ Պա պի կյա նի միջև 13.11.2014 թվա կա նին կնք ված « Փաս տա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն մա տուց ման մա սին» պայ մա նագ րով սահ ման ված վճար ման են թա կա գու մա-
րի չա փի հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա րան նե րի կող մից Նշան Իս պի րյա-
նից հօ գուտ Հաս միկ Բա դա լյա նի 150.000 ՀՀ դրամ` որ պես գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված 
փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան հա տուց ման են թա կա գու մար նույն պես հիմն ա-
վոր է: 

Ինչ վե րա բե րում է փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն մա տու ցե լու մա սին պայ մա նա գի-
րը ոչ պատ շաճ կող մի հետ կնք ված լի նե լու վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմն ա վոր մա նը, 
ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ևա ռաջ փաս տում է, որ բո ղո քա բե րը փաս տա բան Ա ստ ղիկ 
Պա պի կյա նի և Հաս միկ Բա դա լյա նի միջև կնք ված պայ մա նա գի րը հա մա րում է ոչ պատ շաճ 
պայ մա նա գիր՝ նշե լով, որ այն ստո րագր վել է ոչ պատ շաճ ան ձի՝ ան հատ փաս տա բա նի հետ: 
Այ սինքն՝ բո ղո քա բե րը նշ ված պայ մա նա գի րը՝ որ պես փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու-
թյու նը հիմն ա վո րող ա պա ցույց, հա մա րում է ոչ պատ շաճ և ան թույ լատ րե լի ա պա ցույց վա-
վե րու թյան տե սան կյու նից: Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ քա նի դեռ սույն 
գոր ծով ներ կա յաց ված չէ ա պա ցույց այն մա սին, որ վե րոն շյալ պայ մա նա գի րը վի ճարկ ված 
է դա տա կան կար գով որ պես ան վա վեր պայ մա նա գիր, այն պետք է դի տել պատ շաճ ա պա-
ցույց՝ փաս տա բա նի կող մից ծա ռա յու թյուն ներ մա տուց ված լի նե լու վե րա բե րյալ:

 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար չէ Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու հա մար, քա նի որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով 
վե րաքն նիչ բո ղո քը, կա յաց րել է ճիշտ դա տա կան ա կտ:

 Վե րոն շյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հիմ ա վոր վում են վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս
խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը:

 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան ար-
դյունք նե րով չի հիմն ա վոր վում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից թույլ տր ված դա տա կան 
սխա լի առ կա յու թյու նը, որ պի սի պայ ման նե րում ան հրա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 405-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 ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
լի ա զո րու թյու նը: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վճ ռա բեկ բո ղո քը մեր ժե լիս հիմք է ըն դու նում 
նաև այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նի վճի ռը վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քարկ վել և 
հա մա պա տաս խա նա բար վե րա նայ վել է մի այն ա լի մեն տի բռ նա գանձ ման հայ ցա պա հան ջի, 
ի նչ պես նաև փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մար բռ նա գան ձե լու մա սով:
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5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 քն նու թյան հետ կապ ված այլ 
ծախ սե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ Վե րաքն նիչ կամ Վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քն նու 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-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ] գլ խի 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 րաքն նիչ կամ Վճ ռա 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 ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ] գլ խի կա նոն նե րի հա մա ձայն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով, որ բո ղոք բե րած ան ձը վճա րել է վճ ռա բեկ 
բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի գու մա րը, ի սկ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է 
մերժ ման, գտ նում է, որ դա տա կան ծախ սե րի հար ցը պետք է հա մա րել լուծ ված:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը մեր ժել: ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 23.12.2015 
թվա կա նի ո րո շու մը թող նել օ րի նա կան ու ժի մեջ:

2. Դա տա կան ծախ սե րի հար ցը հա մա րել լուծ ված:
3. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա կա 

չէ բո ղո քարկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ա ՎԴ1/0347/02/11
 դա տա րա նի ո րո շում  2019թ.
Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ  Ա ՎԴ1/0347/02/11  
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Սմ բա տյան 
Դա տա վոր ներ` Կ. Հա կո բյան 
 Ա. Հու նա նյան 

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 զե կու ցող Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ

2019 թվա կա նի ապ րի լի 15-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Ցո լակ Սա ֆա րյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Համ լետ Մնա-

ցա կա նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 10.11.2016 թվա-
կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Հեր մի նե Հով հան նի սյա նի ը նդ դեմ Ցո լակ Սա ֆա րյա նի` ա լի-
մենտ բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին,

 ՊԱՐ ԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Հեր մի նե Հով հան նի սյա նը պա հան ջել է Ցո լակ Սա ֆա րյա նից` որ-

պես կող մե րի ե րե խա ներ Է դո ւարդ Սա ֆա րյա նի (ծն ված` 23.09.2007 թվա կա նին) և Լաու րա 
Սա ֆա րյա նի (ծն ված` 04.06.2010 թվա կա նին), բռ նա գան ձել կա յուն դրա մա կան գու մա րով 
ա լի մենտ` յու րա քան չյուր ե րե խայի հա մար ամ սա կան 30.000 ՀՀ դրա մի չա փով մինչև ե րե-
խա նե րի չա փա հաս դառ նա լը:

ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 
07.12.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` Ցո լակ Սա ֆա րյա նից` որ-
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պես կող մե րի ե րե խա ներ Է դո ւարդ Սա ֆա րյա նի (ծն ված` 23.09.2007 թվա կա նին) և Լաու րա 
Սա ֆա րյա նի (ծն ված` 04.06.2010 թվա կա նին), բռ նա գանձ վել է կա յուն դրա մա կան գու մա րով 
ա լի մենտ` յու րա քան չյուր ե րե խայի հա մար ամ սա կան 20.000 ՀՀ դրա մի չա փով մինչև ե րե-
խա նե րի չա փա հաս դառ նա լը: Մնա ցած մա սով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (այ սու-
հետ` Դա տա րան) (դա տա վոր` Ա. Հով հան նի սյան) 22.04.2016 թվա կա նի ո րոշ մամբ Հեր մի նե 
Հով հան նի սյա նի դի մու մը` կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն-
ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին, բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
10.11.2016 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ցո լակ Սա ֆա րյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է` Դա տա րա-
նի 22.04.2016 թվա կա նի ո րո շու մը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ցո լակ Սա ֆա րյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Հեր մի նե Հով հան նի սյա նը:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, փաս տարկ նե րը և պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր

քի 48րդ, 51րդ, 53րդ և 130132րդ հոդ ված նե րը, կի րա ռել է ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 24րդ հոդ վա ծը, ո րը չպետք է կի րա ռեր, չի կի րա ռել ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ
ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա
սին» ՀՀ օ րեն քի 23րդ հոդ վա ծը և ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 95րդ հոդ վա ծը, ո րոնք պետք 
է կի րա ռեր:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ պա հան ջա տի րոջ հա մար 

կա տա րո ղա կան թերթ ստա նա լու և այն կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամկ ետն ա վարտ վել 
է 08.12.2012 թվա կա նին, սա կայն նշ ված ժամկ ե տում Հեր մի նե Հով հան նի սյա նը կա տա րո ղա-
կան թերթ տրա մադ րե լու դի մում չի ներ կա յաց րել: 

Ա վե լին` կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թո ղած ժամկ ե տը վե-
րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ դի մու մը Հեր մի նե Հով հան նի սյա նը ներ կա յաց րել է դա տա կան 
ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց շուրջ 5 տա րի ան ց, սա կայն չի ներ կա յաց րել ժամկ ե տի 
բաց թո ղու մը հիմն ա վո րող որ ևէ ա պա ցույց: Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը դի մու մը բա-
վա րա րե լիս հիմք է ըն դու նել մի այն Հեր մի նե Հով հան նի սյա նի փաս տար կումն ե րը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ու շադ րու թյուն չի դարձ րել այն հան գա ման քին, որ Հեր մի նե 
Հով հան նի սյանն ըն դու նել է այն փաս տը, որ բո ղոք բե րած ան ձն օգ նել է Հեր մի նե Հով հան-
նի սյա նին ե րե խա նե րի կա րիք նե րը հո գա լու հար ցում:

 Բա ցի այդ, կող մե րը նշ ված ժա մա նա կաշր ջա նում շուրջ մեկ տա րի բնակ վել են հա մա-
տեղ, ի սկ ե րե խա նե րից Է դո ւարդ Սա ֆա րյա նը 2014 թվա կա նի մայի սից մինչև 2015 թվա կա նի 
մայիսն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում բնակ վել է բո ղոք բե րած ան ձի հետ:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ նման պայ ման նե րում բո ղոք բե րած ան ձին 
շուրջ 2.000.000 ՀՀ դրամ վճա րե լուն պար տա վո րեց նելն ի րա վա չափ չէ:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
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րա նի 10.11.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն` Հեր մի նե Հով հան նի սյա նի դի մու մը` կա-
տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու 
մա սին, մեր ժել:

2.2 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ ա վո րում ե րը
Վճ ռա բեկ բո ղոքն ան հիմն է և մերժ ման են թա կա, քա նի որ կող մե րի միջև ժա մա նա կա-

վո րա պես կա յա ցած հաշ տու թյու նը (08.01.2012-08.01.2013թթ.) բա ցա ռել է դա տա կան ա կտն 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո մեկ տար վա ըն թաց քում այն կա տար ման ներ կա յաց նե-
լու ան հրա ժեշ տու թյու նը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա տա րել է գոր ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող-
մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տում ու գնա հա տում, ին չի հի ման վրա էլ կա յաց րել է ար դա-
րա ցի և հիմն ա վոր ված ո րո շում:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը`
1) Դա տա րա նի 07.12.2011 թվա կա նի վճ ռով Հեր մի նե Հով հան նի սյա նի հայ ցը բա վա-

րար վել է մաս նա կի ո րեն` Ցո լակ Սա ֆա րյա նից` որ պես կող մե րի ե րե խա ներ Է դո ւարդ Սա-
ֆա րյա նի (ծն ված` 23.09.2007 թվա կա նին) և Լաու րա Սա ֆա րյա նի (ծն ված` 04.06.2010 թվա-
կա նին), բռ նա գանձ վել է կա յուն դրա մա կան գու մա րով ա լի մենտ` յու րա քան չյուր ե րե խայի 
հա մար ամ սա կան 20.000 ՀՀ դրա մի չա փով մինչև ե րե խա նե րի չա փա հաս դառ նա լը` ա լի մեն-
տի բռ նա գանձ ման սկիզ բը հաշ վե լով 18.10.2011 թվա կա նից: Մնա ցած մա սով հայ ցը մերժ վել 
է: Նշ ված վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտել 08.01.2012 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
28-29):

2) Հեր մի նե Հով հան նի սյա նը կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու և կա տա րո ղա կան 
թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին 
դի մու մը Դա տա րան ներ կա յաց րել է 08.12.2015 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 38-39):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 

պայ մա նա վոր ված է սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հին 
գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ, այն է`

1) բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող 
է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտ նում է, որ 
տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը` կա-
տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու մա սին դի մու մը ա լի մենտ վճա րե լու` որ պես պար բե րա կան 
վճա րումն ե րի վե րա բե րյալ դա տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց մեկ տա րի հե տո 
ներ կա յաց նե լու դեպ քում բռ նա գանձ ման են թա կա ժա մա նա կա հատ վա ծի վե րա բե րյալ, կար-
ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա-
կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար,

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
խմ բագ րու թյամբ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ և 
24-րդ հոդ ված նե րի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րն ազ-
դել է գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կա յու թյու նը հիմն ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ-
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ճա ռա բա նու թյուն նե րով.

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. ա լի մենտ վճա րե լու` որ պես պար բե
րա կան վճա րում ե րի վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան 
թերթն ա ռա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց նե լուց հե տո ո ՞ր ժա մա նա կա հատ վա ծի հա
մար է են թա կա բռ նա գանձ ման դա տա կան ակ տով սահ ման ված գու մա րը, ե թե կա տա րո ղա
կան թերթ տրա մադ րե լու մա սին դի մու մը ներ կա յաց վել է դա տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտ նե լուց մեկ տա րի հե տո:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նաչ վում և պաշտ պան վում է սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քը (...):

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 31-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն` յու րա քան չյուր ոք ի րա վունք ու նի իր հայե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու, 
տնօ րի նե լու և կտա կե լու իր սե փա կա նու թյու նը (...):

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ի նչ-
պես նաև պե տա կան այլ մար մին նե րի ա ռջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ 
մի ջոց նե րի ի րա վունք:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես 
նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի հիմն ա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա վա-
սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, ան կախ և 
ան կողմն ա կալ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամկ ե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային քն նու-
թյան ի րա վունք:

 Հա ման ման բո վան դա կու թյամբ ի րա վադ րույթ ներ են նա խա տես ված նաև 2015 թվա կա-
նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով, 60-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով, 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով:

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

 Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ֆի զի-
կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ ու նի իր գույ քից ա նար գել օ գտ վե լու ի րա վունք (...):

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի հա-
մա ձայն` նույն օ րեն քը սահ մա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա րան նե րի (...) 
դա տա կան ակ տե րի (...) հար կա դիր կա տա րումն ա պա հո վե լու պայ ման նե րը և կար գը (...):

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն` հար կա դիր կա տար ման մի ջոց նե րի կի րառ ման հիմ քը նույն օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով տր ված կա տա րո ղա կան թերթն է (...):

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի` մինչև 01.04.2018 
թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 23-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն`
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1. Կա տա րո ղա կան թեր թը ա ռա ջին ան գամ  կա րող է կա տար ման ներ կա յաց վել մեկ 
տար վա ըն թաց քում` սկ սած այն օր վա նից, ե րբ`

1) օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտել դա տա կան ակ տը.
2) ար բիտ րա ժային տրի բու նա լը կա յաց րել է վճիռ.
3) լրա ցել է դա տա կան ակ տի կա տա րու մը հե տաձ գե լու սահ ման ված ժամկ ե տը.
4) դա տա րա նը ո րո շում է կա յաց րել կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու 

բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին.
5) Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի ո րո շու մը պար տա դիր է դար ձել կող մե րի 

հա մար:
2. Քա ղա քա ցու գույ քի բա ցա կա յու թյան կամ ան բա վա րա րու թյան հետ ևան քով պա հան-

ջա տե րե րի չբա վա րար ված պա հանջ նե րով կա տա րո ղա կան թեր թե րը պահ պա նում են ի րենց 
ու ժը մինչև դրանց կա տա րու մը:

3. Նույն օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հիմ քով պա հան ջա տի րո ջը վե րա-
դարձ ված կա տա րո ղա կան թեր թը չի կա րող կր կին կա տար ման ներ կա յաց վել նույն հոդ վա ծի 
1-ին մա սով սահ ման ված ժամկ ե տը լրա նա լուց հե տո:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` քա ղա քա ցի-պա հան ջա տի րոջ կող մից կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման 
ներ կա յաց նե լու ժամկ ե 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:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով նշ ված խմ բագ րու թյամբ « Դա տա կան ակ-
տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծին, մաս նա վո րա պես` պար-
բե րա կան վճա րումն ե րի բռ նա գանձ ման վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տի հի ման վրա տր ված 
կա տա րո ղա կան թերթն ա ռա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե-
տը վե րա կանգ նե լու ի րա վա կան կա ռու ցա կար գին, ար ձա նագ րել է, որ կա տա րո ղա կան թեր-
թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված ժամկ ե տը մեկ տա րի է, ո րի հաշ վար կը 
սկս վում է դա տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից: Նշ ված մե կա մյա ժամկ ե տը 
լրա նա լուց հե տո ներ կա յաց ված կա տա րո ղա կան թեր թը հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր 
է վե րա դարձ նել պա հան ջա տի րո ջը, ի սկ այդ պա հան ջի ան տես մամբ ըն դուն ված կա տա րո-
ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին ո րո շու մը հա մար վում է օ րեն քի խախտ մամբ ըն դուն ված 
(տե´ս, ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Ա րաքս գյու ղի գյու ղա պե տա րանն ը նդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու
թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րում ա պա հո վող ծա ռա յու
թյան Ար մա վի րի մար զային բաժ նի Էջ մի ած նի բա ժան մուն քի թիվ ՎԴ4/0104/05/09 վար չա
կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 02.04.2010 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Օ րենս դիրն ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 
« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23 րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սում սահ մա նել է կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամկ ետ նե րը` ամ րագ-
րե լով, որ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան 
թերթն ա ռա ջին ան գամ կա րող է կա տար ման ներ կա յաց վել տվյալ դա տա կան ակ տի օ րի-
նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից մեկ տար վա ըն թաց քում: Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տում նշ ված մե կա մյա ժամկ ե տը լրա նա լուց հե տո 
ներ կա յաց ված կա տա րո ղա կան թերթն ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ-
բագ րու թյամբ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31 րդ հոդ-
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վա ծի հիմ քով հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր է վե րա դարձ նել պա հան ջա տի րո ջը, ե թե 
բա ցա կա յում է կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նի ո րո շու մը` բաց թողն ված ժամկ ե տը 
վե րա կանգ նե լու մա սին: Վկա յա կոչ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա-
տա կան ակ տից բխող պա հան ջի ի րաց ման ի րա վուն քը սահ մա նա փակ ված է « Դա տա կան 
ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված` կա տա րո ղա կան թեր թը 
մեկ տար վա ըն թաց քում կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամկ ե տով:

 Նախ կին ո րո շումն ե րից մե կում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ի րա վա կի-
րառ պրակ տի կա յում հա ճախ հան դի պում են դեպ քեր, ե րբ հար կա դիր կա տար ման են թա կա 
վերջ նա կան դա տա կան ակ տի կա տա րու մը պետք է տե ղի ու նե նա դա տա կան ակ տի ու ժի մեջ 
մտ նե լու օր վա նից մեկ տա րի հե տո, կամ պար տա պա նի կող մից դա տա կան ակ տի կա մա վոր 
կա տա րումն ա ռանց կա տա րո ղա կան վա րույ թի հա րուց ման ը նդ հատ վում է կա տա րո ղա կան 
թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված մեկ տար վա ժամկ ե տից հե տո: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող օ րենսդ րու թյան պայ ման նե րում նման 
դա տա կան ակ տի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր թը ևս պետք է կա տար ման ներ-
կա յաց վեր այդ դա տա կան ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից մեկ տար վա ըն թաց-
քում: Նման ի րա վա կար գա վո րու մը չի բխել վերջ նա կան դա տա կան ակ տի կա տար ման պա-
հան ջա տի րոջ ի րա վուն քի ե րաշ խա վոր ված ի րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի 
ա պա հով ման պե տու թյան պար տա կա նու թյան է ու թյու նից: Դա տա կան ակ տի հի ման վրա 
տր ված կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամկ ետ նե րի հար ցում առ կա 
ի րա վա կան խն դի րը լու ծե լու օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված մի ակ մի ջո ցը կա տա րո ղա-
կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու կա ռու-
ցա կարգն է, ո րը սահ ման ված է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 24-րդ հոդ վա ծով և կա տար վում է հետ ևյալ ըն թա ցա կար գով.

 1) կա տա րո ղա կան թեր թով պա հան ջա տեր հան դի սա ցող ան ձը կա տա րո ղա կան թեր թը 
կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին դի մում է ներ-
կա յաց նում կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րան,

 2) կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նը քն նում է կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար-
ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին դի մու մը` այն ստա նա-
լու օր վա նից տաս նօ րյա ժամկ ե տում,

 3) այդ դի մու մի քն նու թյան ար դյունք նե րով կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նը 
կա յաց նում է ո րո շում` կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամկ ե տը բաց 
թող նե լու պատ ճա ռը հար գե լի ճա նա չե լու և բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու կամ 
դի մու մը մեր ժե լու մա սին:

 Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց 
թողն ված ժամկ ե տը հա մա պա տաս խան դա տա րա նի կող մից վե րա կանգն վում է մի այն այն 
դեպ քում, ե րբ այդ ժամկ ե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը նույն դա տա րա նի կող մից ճա նաչ վում 
է հար գե լի: Այլ կերպ ա սած` օ րենս դի րը կա տա րո ղա կան թեր թով պա հան ջա տեր հան դի սա-
ցող ան ձին կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը 
վե րա կանգ նե լու հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել ոչ թե բո լոր, այլ մի այն այն դեպ քե րում, ե րբ 
պա հան ջա տե րը նշ ված ժամկ ե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա ռով:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, ե րբ դա տա կան ակ տի հի ման վրա 
տր ված կա տա րո ղա կան թեր թով պա հան ջա տե րը բաց է թո ղել այդ կա տա րո ղա կան թերթն 
ա ռա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց նե լու` օ րեն քով նա խա տես ված մե կա մյա ժամկ ե տը, 
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ա պա կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժա ե տը վե րա-
կանգ նե լու մա սին դի մու մի առ կա յու թյան պայ ման նե րում կա տա րո ղա կան թերթ տված դա-
տա րա նը պար տա վոր է հաշ վի առ նել կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման չներ կա յաց նե լու 
հիմ քում ըն կած բո լոր փաս տա կան հան գա մանք նե րը  նի բանկ» ՓԲԸ-ն ը նդ դեմ 
«Հ րաշք Ա պա գա» ՍՊԸ-ի թիվ ԼԴ/0039/04/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի 22.07.2016 թվա կա նի ո րո  մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ո րոշ 
դեպ քե րում կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժա ե տը 
վե րա կանգ նե լու մա սին դի մու մը կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նի կող մից պետք է 
բա վա րար վի ի րա վուն քի ու ժով (ex jure)` հաշ վի առ նե լով այդ ժա ե տը բաց թող նե լու պատ-
ճառ նե րը: Ը ստ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի` նշ ված կա նո նը գոր ծում է հետ ևյալ պայ ման նե րի 
մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում.

1) պա հան ջա տե րը բաց է թո ղել այդ կա տա րո ղա կան թերթն ա ռա ջին ան գամ կա տար-
ման ներ կա յաց նե լու` օ րեն քով նա խա տես ված մե կա մյա ժա ե տը,

2) կա տա րո ղա կան թերթն ա ռա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց նե լու պա հին չի լրա-
ցել կա տար ման են թա կա դա տա կան ակ տով սահ ման ված պար տա վո րու թյան (նե րի) կա-
տար ման հա մար սահ ման ված ժա մա նա կա հատ վա ծի ա վար տից հե տո մեկ տար վա ժա ե-
տը,

3) առ կա է այդ 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 մա սին դի մում` ո ւղղ ված այդ կա տա րո ղա կան թեր թը տված դա տա-
րա նին:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րը նշ ված պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում 
դա տա կան ակ տի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու 
բաց թողն ված ժա ետն ի րա վուն քի ու ժով (ex jure) վե րա կանգ նե լու մի ջո ցով հնա րա վոր կլի-
նի ա պա հո վել այդ դա տա կան ակ տով պա հան ջա տեր հան դի սա ցող ան ձի` ՀՀ Սահ մա նադ-
րու թյամբ և Կոն վեն ցի այով ամ րագր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան, ար դար դա տաքն նու-
թյան և սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ված ի րա ցու մը: Նման պայ ման նե րում 
չի բա ցառ վում նաև պար տա պա նի կող մից դա տա կան ակ տի կա մա վոր կա տար ման հնա րա-
վո րու թյու նը (տե՛ս, ը ստ «Ի նե կո բանկ» ՓԲԸ-ի դի  մի թիվ Ե ԱՔԴ/0515/02/10 քա ղա քա ցի ա-
կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 02.12.2016 թվա կա նի ո րո  մը): 

Ար դյուն քում` « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քում 
փո փո խու թյուն ներ և լրա ցումն եր կա տա րե լու մա սին» 21.12.2017 թվա կա նին ըն դուն ված և 
01.04.2018 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած թիվ ՀՕ-9-Ն ՀՀ օ րեն քով « Դա տա կան ակ տե րի հար-
կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծը շա րադր վել է նոր խմ բագ րու թյամբ, 
հա մա ձայն ո րի`

1. Կա տա րո ղա կան թերթ ստա նա լու հա մար դի մու մը ներ կա յաց վում է մեկ տար վա ըն-
թաց քում, ե թե օ րեն քով այլ բան սահ ման ված չէ` սկ սած այն օր վա նից, ե րբ`

1) օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտել դա տա կան ակ տը.
2) ար բիտ րա ժային տրի բու նա լը կա յաց րել է վճիռ.
3) լրա ցել է դա տա կան ակ տի կա տա րու մը հե տաձ գե լու սահ ման ված ժա ե տը.
4) դա տա րա նը ո րո շում է կա յաց րել կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու 

բաց թողն ված ժա ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին.
5) Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի ո րո շու մը պար տա դիր է դար ձել կող մե րի 
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հա մար:
2. Նույն օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված ժամկ ե տում դա տա րա նը կա-

տա րո ղա կան թերթ տա լիս է` այն ան հա պաղ է լեկտ րո նային ե ղա նա կով ու ղար կե լով հար կա-
դիր կա տար ման ծա ռա յու թյուն:

3. Դա տա րա նը պա հան ջա տի րոջ դի մու մի հի ման վրա ե ռօ րյա ժամկ ե տում նրան է տրա-
մադ րում հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյուն ու ղար կած կա տա րո ղա կան թեր թի պատ ճե-
նը:

4. Ե թե դա տա կան ակ տով հաս տատ ված պար տա վո րու թյու նը են թադ րում է տա-
րա ժամ ետ կամ պար բե րա կան կա տա րում, ա պա կա տա րո ղա կան թերթ կա րող է տր-
վել պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ո ղջ ըն թաց քում, ի նչ պես նաև պար տա վո րու-
թյուն նե րի կա տար ման հա մար սահ ման ված ժամ ե տի ա վար տից հե տո` մեկ տար վա 
ըն թաց քում:

5. Կա տա րո ղա կան մա կագ րու թյան թեր թը կա րող է ներ կա յաց վել հար կա դիր կա տար-
ման այն ստա նա լուց հե տո` մեկ ա մս վա ըն թաց քում:

6. Քա ղա քա ցու գույ քի բա ցա կա յու թյան կամ ան բա վա րա րու թյան հետ ևան քով պա հան-
ջա տե րե րի չբա վա րար ված պա հանջ նե րով կա տա րո ղա կան թեր թե րը պահ պա նում են ի րենց 
ու ժը մինչև դրանց կա տա րու մը:

7. Նույն օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հիմ քով պա հան ջա տի րոջ դի մու-
մով վե րա դարձ ված կա տա րո ղա կան թեր թը չի կա րող կր կին կա տար ման ներ կա յաց վել նույն 
հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված ժամկ ե տը լրա նա լուց հե տո:

8. Պա հան ջա տի րոջ դի մու մի հի ման վրա վե րա դարձ ված կա տա րո ղա կան թեր թը դա-
տա րա նի կող մից նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված կար գով կա րող է կր կին կա տար-
ման ներ կա յաց վել պա հան ջա տի րոջ` դա տա րան ներ կա յաց ված դի մու մի հի ման վրա:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի` ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 23-րդ 
հոդ վա ծը դա տա կան ակ տով հաս տատ ված` տա րա ժամկ ետ կամ պար բե րա կան կա տա րում 
են թադ րող պար տա վո րու թյուն նե րով կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու 
ժամկ ետ ներ չէր նա խա տե սել, ի սկ նույն հոդ վա ծի գոր ծող խմ բագ րու թյամբ Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի ո րո շումն ե րի հի ման վրա այդ խն դի րը ո րո շա կի ո րեն կար գա վոր վել է` նա խա տե սե լով, 
որ ե թե դա տա կան ակ տով հաս տատ ված պար տա վո րու թյու նը են թադ րում է տա րա ժամկ ետ 
կամ պար բե րա կան կա տա րում, ա պա կա տա րո ղա կան թերթ կա րող է տր վել պար տա վո րու-
թյուն նե րի կա տար ման ո ղջ ըն թաց քում, ի նչ պես նաև պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման 
հա մար սահ ման ված ժամկ ե տի ա վար տից հե տո` մեկ տար վա ըն թաց քում:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րո հի շյալ ի րա վա կար գա վո-
րումն ա լի մեն տային պար տա վո րու թյուն նե րով չի կա րող կի րա ռե լի լի նել հետ ևյալ պատ ճառ-
նե րով:

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

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով դա տա վա րա կան բաց թողն ված ժամկ ետ-
նե րը հար գե լի հա մա րե լու ի րա վա կար գա վո րումն ե րին, ի րա վա կան դիր քո րո շում է հայտ նել 
այն մա սին, որ բաց թողն ված ժամկ ե տը հար գե լի հա մա րե լու հիմ քեր օ րենս դի րը կոնկ րետ չի 
նշել` այդ հիմ քե րի ող ջա միտ և բա վա րար լի նե լու հան գա ման քի գնա հա տո ղա կան ֆունկ ցի-
ան թող նե լով դա տա րան նե րի հայե ցո ղու թյա նը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ժամկ ե տը բաց թող նե լու 
հիմ քե րը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է բա ժա նել եր կու խմ բի` օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ: 

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

 Սուբյեկ տիվ գոր ծո նը պայ մա նա վոր ված է ան մի ջա կա նո րեն տվյալ ան ձի հետ կապ-
ված և գործ նա կա նում ա վե լի եր կար ժա մա նակ պա հան ջող ող ջա միտ խն դիր նե րի լուծ մամբ, 
ա ռանց ո րի ան հնար է դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը: Օ րի նակ` ե րբ ֆի զի կա-
կան ան ձը զրկ ված է դա տա կան պրո ցե սին մաս նակ ցե լու կամ ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով մաս-
նակ ցու թյունն ա պա հո վե լու հնա րա վո րու թյու նից եր կա րատև հի վան դու թյան կամ գոր ծուղ-
ման մեջ գտն վե լու պատ ճա ռով (տե´ս, « Հայ բիզ նես բանկ» ՓԲԸի ը նդ դեմ « ՄԻԼ ԼԱՐ» ՍՊԸի 
թիվ Ե ԿԴ/2628/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 03.12.2014 թվա կա
նի ո րո շու մը):

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ բո լոր դեպ քե րում 
էլ, բա ցի ֆորս մա ժո րային ի րա վի ճակ նե րից, բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ ե տը հար-
գե լի հա մա րե լու հա մար ը նդ հա նուր կա նոնն այն է, որ ան ձը պար տա վոր է ա պա ցու ցել, որ 
օ րեն քով սահ ման ված ժամկ ե տի ըն թաց քում ձեռ նար կել է ի րե նից կախ ված ող ջա միտ ու բա-
վա րար մի ջոց ներ դա տա րան դի մե լու, դա տա վա րու թյա նը մաս նակ ցե լու և այն հիմն ա վո րող 
ա պա ցույց նե րը ներ կա յաց նե լու և այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու 
ո ւղ ղու թյամբ, սա կայն իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով բաց է թո ղել օ րեն քով սահ ման-
ված դա տա վա րա կան ժամկ ետ նե րը (տե´ս, Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րանն ը նդ դեմ Գա յա
նե Մել քո նյա նի թիվ ՎԴ/0059/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.07.2014 
թվա կա նի ո րո շու մը):

 Զար գաց նե լով վե րը նշ ված դիր քո րո շումն ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա-
րում հա վե լել, որ ե րբ դա տա կան ակ տի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր թը կա-
տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ետն ի րա վուն քի ու ժով (ex jure) հա մար վում է 
վե րա կանգն ված և կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու մա սին դի մու մը ներ կա յաց վել 
է դա տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց մեկ տա րին ան ցնե լուց հե տո, ա պա 
ա լի մենտ վճա րե լու` որ պես պար բե րա կան վճա րումն ե րի վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տի հի-
ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թերթն ա ռա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց նե լուց հե-
տո դա տա կան ակ տով սահ ման ված գու մա րը պետք է բռ նա գանձ վի կա տա րո ղա կան թերթ 
տրա մադ րե լու մա սին դի մու մը ներ կա յաց նե լու պա հից հե տո ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի 
հա մար, քա նի որ պար տա տի րոջ կող մից մի այն ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծից հե տո կա-
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տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու մա սին դի մում ներ կա յաց նելն ի րե նից են թադ րում է, որ 
պար տա պա նը կամ մինչ այդ պա հը կա տա րել է դա տա կան ակ տով սահ ման ված իր պար-
տա վո րու թյու նը, կամ էլ պար տա տե րը դա տա կան ակ տի կա տա րում չի պա հան ջել իր կամ-
քով, քա նի որ ա լի մեն տի հար ցը լուծ վել է ծնող նե րի հա մա ձայ նու թյամբ, ե թե պար տա տե րը չի 
վկա յա կո չում և ա պա ցու ցում հար գե լի պատ ճառ նե րի առ կա յու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րը նշ ված դիր քո րո շու մը պայ մա նա վոր ված է ա լի մեն տի` որ-
պես ան չա փա հաս ե րե խայի հա մար յու րա քան չյուր ա միս վճար վող ապ րուս տի մի ջոց լի նե-
լու հան գա ման քով: 

Այս պես, ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ե րե խա նե-
րի հա մար ա լի մենտ վճա րե լու վե րա բե րյալ նրա ծնող նե րի միջև հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա-
յու թյան դեպ քում ծնող նե րից ա լի մեն տի բռ նա գան ձու մը կա տար վում է դա տա կան կար գով` 
հետ ևյալ չա փե րով ա մե նամ սյա վճա րումն եր կա տա րե լու մի ջո ցով (...):

 Նույն մա սով նա խա տես ված ա մե նամ սյա վճա րումն ե րի չա փը յու րա քան չյուր ե րե խայի 
հա մար չպետք է պա կաս լի նի սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի տաս նա պա տի կի 
չա փից, ի սկ գոր ծազր կու թյան նպաստ ստա ցող ծնող նե րից ա լի մենտ բռ նա գան ձե լիս` գոր-
ծազր կու թյան նպաս տի 20 տո կո սից:

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 71-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ծնող նե րի միջև ե րե-
խա նե րի հա մար ա լի մենտ վճա րե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ-
քում դա տա րանն ի րա վունք ու նի բռ նա գանձ վող ա լի մեն տի ա մե նամ սյա չա փը սահ մա նե լու 
կա յուն դրա մա կան գու մա րով կամ մի ա ժա մա նակ և´ դրա մա կան կա յուն գու մա րով, և´ բա-
ժին նե րով:

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 69-րդ և 71-րդ հոդ ված նե րի հա մա կարգ ված վեր լու ծու թյու-
նից հետ ևում է, որ ա լի մեն տը որ պես ապ րուս տի մի ջոց տրա մադր վող ա մե նամ սյա վճա-
րում է: Հետ ևա բար ա լի մենտ բռ նա գան ձե լու վե րա բե րյալ վճի ռը` որ պես պար բե րա կան վճա-
րումն ե րի վե րա բե րյալ դա տա կան ա կտ, չի կա րող նույ նաց վել, օ րի նակ, պար տա վո րա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րում պարտ քը մաս-մաս կամ պար բե րա բար վճա րե լու հա մա ձայ նու թյան 
հետ, քա նի որ նման հա րա բե րու թյուն նե րում պար տա պանն իր պար տա տի րոջ ա ռջև ու նի 
ամ բողջ պարտ քը վճա րե լու ան վի ճե լի պար տա վո րու թյուն, ին չը փո խա դարձ հա մա ձայ նու-
թյամբ կա րող է կա տա րել մաս-մաս և տա րա ժամկ ետ, ի սկ ա լի մեն տը, ի նչ պես նշ վեց, դա-
տա կան կար գով ո րոշ վե լու դեպ քում բռ նա գանձ վում է ա մե նամ սյա վճա րումն եր կա տա րե լու 
մի ջո ցով:

 Բա ցի այդ, ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 95-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ա լի-
մենտ հատ կաց վում է դա տա րան դի մե լու պա հից: Ան ցած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար 
ա լի մենտ կա րող է բռ նա գանձ վել դա տա րան դի մե լու պա հին նա խոր դող ե րեք տար վա հա-
մար, ե թե դա տա րա նով հաս տատ վել է, որ մինչև դա տա րան դի մե լը մի ջոց ներ են ձեռ նարկ-
վել ապ րուս տի մի ջոց ստա նա լու հա մար, բայց ա լի մեն տը չի ստաց վել ա լի մենտ վճա րե լու 
պար տա վոր ան ձի կող մից դա վճա րե լուց խու սա փե լու հետ ևան քով:

Նշ ված հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ ա լի մեն տը, որ պես կա նոն, բռ նա գանձ-
վում է դա տա րան դի մե լու պա հից, ի սկ ե թե ա լի մենտ հայ ցողն ա պա ցու ցում է, որ մինչև 
դա տա րան դի մե լը մի ջոց ներ են ձեռ նարկ վել ապ րուս տի մի ջոց ստա նա լու հա մար, բայց 
ա լի մեն տը չի ստա ցել ա լի մենտ վճա րե լու պար տա վոր ան ձի կող մից դա վճա րե լուց խու-
սա փե լու հետ ևան քով, ա պա մի այն այդ պա րա գա յում կա րող է դա տա րանն ա լի մեն տը բռ-
նա գան ձել նաև դա տա րան դի մե լու պա հին նա խոր դող ե րեք տար վա հա մար: 
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Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ օ րենս դի րը որ պես 
սկզ բունք ա լի մեն տի բռ նա գանձ ման հաշ վար կի սկիզ բը պայ մա նա վո րել է ա լի մենտ հայ ցո-
ղի` դա տա րան դի մե լու պա հով` ղե կա վար վե լով այն կան խա վար կա ծով, որ ա լի մեն տի բռ նա-
գանձ ման պա հանջ ներ կա յաց ված չլի նե լը վկա յում է ա լի մենտ վճա րե լու վե րա բե րյալ ծնող-
նե րի միջև առ կա հա մա ձայ նու թյան մա սին, ե թե այլ բան ա պա ցուց ված չէ:

 Վե րը նշ ված դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով ա լի մենտ վճա րե լու վե-
րա բե րյալ դա տա կան ակ տի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր թով բռ նա գանձ վող 
գու մա րի ժա մա նա կա հատ վա ծին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն դեպ քում, ե րբ 
ա լի մենտ վճա րե լու` որ պես պար բե րա կան վճա րումն ե րի վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տի 
հի ման վրա կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու մա սին դի մու մը ներ կա յաց վել է դա-
տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց մեկ տա րին ան ցնե լուց հե տո, դա տա կան 
ակ տով սահ ման ված գու մա րը պետք է բռ նա գանձ վի կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ-
րե լու մա սին դի մու մը ներ կա յաց նե լուց հե տո ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, ե թե 
պար տա տե րը չա պա ցու ցի, որ վճ ռի կա յա ցու մից հե տո ին քը բո լոր մի ջոց նե րը ձեռ նար-
կել է ապ րուս տի մի ջոց ստա նա լու հա մար, սա կայն ա լի մեն տը չի ստաց վել ա լի մենտ 
վճա րե լու պար տա վոր ան ձի կող մից դա վճա րե լուց խու սա փե լու հետ ևան քով: Հա կա ռակ 
դիր քո րոշ ման պա րա գա յում կա րող է ա ռա ջա նալ մի ի րա վի ճակ, ե րբ ծնող նե րի փո խա դարձ 
հա մա ձայ նու թյամբ ա լի մենտ վճա րե լու պար տա վո րու թյուն ու նե ցող ծնո ղը ո րո շա կի ժա մա-
նա կա հատ ված իր պար տա վո րու թյու նը կա մո վին և պատ շաճ կա տա րե լուց հե տո կա րող է 
հար կա դիր կար գով պար տա վո րեց վել կր կին կա տա րե լու իր նույն պար տա վո րու թյու նը, ին չը 
չի կա րող ի րա վա չափ հա մար վել:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիրք 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 07.12.2011 թվա կա նի վճ ռով Հեր մի նե 
Հով հան նի սյա նի հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` Ցո լակ Սա ֆա րյա նից` որ պես կող մե-
րի ե րե խա ներ Է դո ւարդ Սա ֆա րյա նի (ծն ված` 23.09.2007 թվա կա նին) և Լաու րա Սա ֆա րյա-
նի (ծն ված` 04.06.2010 թվա կա նին), բռ նա գանձ վել է կա յուն դրա մա կան գու մա րով ա լի մենտ` 
յու րա քան չյուր ե րե խայի հա մար ամ սա կան 20.000 ՀՀ դրա մի չա փով մինչև ե րե խա նե րի չա-
փա հաս դառ նա լը` ա լի մեն տի բռ նա գանձ ման սկիզ բը հաշ վե լով 18.10.2011 թվա կա նից: Մնա-
ցած մա սով հայ ցը մերժ վել է: Նշ ված վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտել 08.01.2012 թվա-
կա նին: Հեր մի նե Հով հան նի սյա նը կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու և կա տա րո ղա կան 
թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին 
դի մու մը Դա տա րան ներ կա յաց րել է 08.12.2015 թվա կա նին:

 Դա տա րա նը 22.04.2016 թվա կա նի ո րոշ մամբ Լաու րա Սա ֆա րյա նի դի մու մը` կա տա-
րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու և 
կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու մա սին, բա վա րա րել է` պատ ճա ռա բա նե լով, որ տվյալ 
դեպ քում Ցո լակ Սա ֆա րյանն ի նք նա կամ չի վճա րում դա տա րա նի վճ ռով սահ ման ված` եր կու 
ե րե խայի խնամ քի հա մար նա խա տես ված 40.000 ՀՀ դրամ ա լի մեն տը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը մեր ժել է Ցո լակ Սա ֆա րյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը և Դա տա-
րա նի 22.04.2016 թվա կա նի ո րո շու մը թո ղել է օ րի նա կան ու ժի մեջ` պատ ճա ռա բա նե լով, որ 
«(...) ե րբ կող մե րի միջև նո րից տա րա ձայ նու թյուն ներ են ա ռա ջա ցել, Ցո լակ Սա ֆա րյա նը 
հրա ժար վել է ա լի մեն տի վճա րու մից, ո րի հետ ևան քով Հայց վո րը զրկ վել է իր ե րե խա նե րին 
տրա մադր վող ապ րուս տի մի ջոց ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նից և խո չըն դոտ վել է նրա օ րի
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նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռի հի ման վրա ի րա վունք նե րի ի րա կա նա ցու մը (...)»:
 Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը հա մադ-

րե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի հետ, ար ձա նագ րում է, որ հայց վորն իր դի-
մու մով և դի մու մի հի ման վրա հրա վիր ված դա տա կան նիս տե րի ըն թաց քում հայտ նել է, որ 
կող մե րը սույն գոր ծով կա յաց ված վճ ռից հե տո շուրջ մեկ տա րի բնակ վել են հա մա տեղ, ի սկ 
ե րե խա նե րից Է դո ւարդ Սա ֆա րյա նը 2014 թվա կա նի մայի սից մինչև 2015 թվա կա նի մայիսն 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում բնակ վել է բո ղոք բե րած ան ձի հետ: Ա վե լին` Հեր մի նե Հով-
հան նի սյանն ըն դու նել է այն փաս տը, որ Ցո լակ Սա ֆա րյանն օգ նել է ի րեն ե րե խա նե րի կա-
րիք նե րը հո գա լու հար ցում` մի ա ժա մա նակ նշե լով, որ նշ ված պա րա գա յում կա տա րո ղա կան 
թերթ ստա նա լու դի մում ներ կա յաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյուն էլ չի ե ղել: Փաս տո րեն, Հեր մի նե 
Հով հան նի սյա նը կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման չներ կա յաց նե լու հան գա ման քը պայ-
մա նա վո րել է ծնող նե րի միջև ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում ե րե խա նե րի ապ րուս տը 
հո գա լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյամբ և այդ առ թիվ հար կա դիր կա տար-
ման ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյամբ, ի սկ կա տա րո ղա կան թերթ ստա նա լու հա մար 
ո ւշ դի մե լը պատ ճա ռա բա նել է ծնող նե րի միջև կր կին տա րա ձայ նու թյուն ներ ա ռա ջա նա լու 
հան գա ման քով: Նման պայ ման նե րում ժամկ ե տի բաց թո ղու մը կապ ված է ե ղել ոչ թե դի մո-
ղի կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան, այլ ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ե րե խա նե րի ապ րուս տի մի ջոց նե րի հար ցը ծնող նե րի փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ լուծ-
ված լի նե լու, հետ ևա բար և տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում այդ հար ցով կող մե րի միջև վե ճի 
բա ցա կա յու թյան հետ:

 Վե րը նշ ված եզ րա հան գումն ե րը հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս տե րի հետ` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ նշ վա ծը հիմք է հան դի սա նում Հեր մի նե Հով հան նի սյա նի` կա տա-
րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու մա-
սով դի մու մը մեր ժե լու հա մար: 

Անդ րա դառ նա լով Հեր մի նե Հով հան նի սյա նի` կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու մա-
սին դի մու մին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ե կավ հետ ևյալ եզ րա հանգ ման.

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի հա մա ձայն` կա տա րո ղա կան թեր թը տր վում է դա տա րա նի վճիռ նե րի, դա տավ ճիռ-
նե րի, ո րո շումն ե րի և դա տա րա նի ար ձա կած վճար ման կար գադ րու թյուն նե րի հի ման վրա: 

Ի րա 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 օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` կա տա րո ղա կան թեր թը 
տա լիս է ա կտն ըն դու նած ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը` պա հան ջա տի րոջ կամ դրա հա-
մար հա տուկ լի ա զոր ված նրա ներ կա յա ցուց չի դի մու մի հի ման վրա:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` կա տա րո ղա կան թեր թը տր վում 
է  դա տա կան ակտն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո` դի մումն ստա նա լու օր վա նից 
ե ռօ րյա ժամ ե տում, ի սկ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում` ան հա պաղ:

Նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ կա տա րո ղա կան թեր թը տր վում 
է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի հի ման վրա պար տա տի րոջ դի մու մով` այն 
ստա նա լու օր վա նից ե ռօ րյա ժամկ ե տում, այ սինքն` կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու մա-
սին դի մում ներ կա յաց նե լու հա մար նա խա տես ված է մի այն դա տա կան ակտն օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո ներ կա յաց նե լու ժամկ ետ և որ ևէ այլ սահ մա նա փա կում չկա: Ա վե-
լին` դա տա կան ակտն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո պա հան ջա տի րոջ կող մից կա-
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տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու մա սին ներ կա յաց րած դի մու մի առ կա յու թյունն ար դեն 
ի սկ բա վա րար է կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու հա մար, ի սկ կա տա րո ղա կան թեր թի 
պա հանջ նե րի կա տա րումն ի րա կա նաց վում է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով:

Տ վյալ դեպ քում սույն գոր ծով վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտել 08.01.2012 թվա կա նին, 
ի սկ Հեր մի նե Հով հան նի սյա նը կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու դի մու մը ներ կա յաց րել 
է 08.12.2015 թվա կա նին, այ սինքն` դա տա կան ակտն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո, 
որ պի սի պայ ման նե րում Դա տա րա նը պար տա վոր էր դի մումն ստա նա լու օր վա նից ե ռօ րյա 
ժամկ ե տում Հեր մի նե Հով հան նի սյա նին տրա մադ րել կա տա րո ղա կան թերթ: Հետ ևա բար 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը` Դա տա րա նի` կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու մա-
սով ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լու մա սով հիմն ա վոր է և այդ մա սով վճ ռա բեկ բո-
ղո քը են թա կա է մերժ ման:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի դեմ Հեր մի նե Հով հան նի սյա նի կող մից վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա
նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րո հի շյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 

Այս պի սով, վե րը նշ ված հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա վա-
րար` 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 մաս նա կի բե կա նե լու և փո փո խե լու` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
լի ա զո րու թյու նը կի րա ռե լու հա մար հետ ևյալ հիմն ա վոր մամբ. 

Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամկ ե տում 
իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք: Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, 
որ գոր ծը ող ջա միտ ժամկ ե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ-
րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր: Հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի 
ձգձ գումն ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից: Տվյալ 
դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո-
խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով 
վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու ան հրա-
ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա-
կա յու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 քն նու թյան հետ կապ-
ված այլ ծախ սե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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, ո րի դեմ կա յաց վել է եզ րա փա կիչ դա տա կան ա կտ, կրում է Հա յաս տա նի 
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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, ի նչ 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 ան հրա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի 
ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` վե րաքն նիչ կամ Վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քն նու 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 ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ] գլ խի 
կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «թ» մա սի 4-րդ կե տի հա մա-
ձայն` ֆի զի կա կան ան ձինք դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զատ վում են 
(...) բաց թողն ված ժամկ ետ նե րը վե րա կանգ նե լու (...) դի մումն ե րով:

 Սույն գոր ծով հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ վե րը շա րադր ված պատ ճա ռա բա-
նու թյան հիմ քով վճ ռա բեկ բո ղոք բե րած ան ձը չի կրում պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա-
կա նու թյուն, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ պե տա կան տուր քի վճար ման հար ցը պետք 
է հա մա րել լուծ ված:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
Ո ՐՈ ՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Մաս նա կի ո րեն` կա տա րո ղա կան թեր-
թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ ՀՀ 
Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 22.04.2016 
թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը 
 վե րա կանգ նե լու մա սին» ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լու մա սով, բե կա նել ՀՀ վե-
րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 10.11.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և նշ ված մա սով փո-
փո խել այն` դի մումն այդ մա սով մեր ժել: Ո րո շու մը մնա ցած մա սով թող նել օ րի նա կան ու ժի 
մեջ:

2. Պե տա կան տուր քի հար ցը հա մա րել լուծ ված:
3. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա կա 

չէ բո ղո քարկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱ ՏՈՒԿ ԿԱՐ ԾԻՔ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տի կող մից թիվ Ա ՎԴ1/0347/02/11 քա ղա քա ցի ա կան 

 գոր ծով 15.04.2019 թվա կա նին կա յաց ված ո րոշ ման վե րա բե րյալ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան 
պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան), քն նե լով Ցո լակ Սա ֆա րյա նի ներ կա յա ցու ցիչ 
Համ լետ Մնա ցա կա նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 
10.11.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Հեր մի նե Հով հան նի սյա նի ը նդ դեմ Ցո լակ Սա-
ֆա րյա նի` ա լի մենտ բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, 2019 թվա կա նի ապ րի լի 15-ին ո րո շել 
է «Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Մաս նա կի ո րեն` կա տա րո ղա կան թեր թը 
կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու մա սով, բե կա նել ՀՀ 
վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 10.11.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և նշ ված մա սով փո-
փո խել այն` դի մումն այդ մա սով մեր ժել: Ո րո շու մը մնա ցած մա սով թող նել օ րի նա կան ու ժի 
մեջ: Պե տա կան տուր քի հար ցը հա մա րել լուծ ված»:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան 
պա լա տի դա տա վոր Ե. Խունդ կա րյանս, հա մա ձայն չլի նե լով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա-
ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի կող մից 15.04.2019 թվա կա նին թիվ Ա ՎԴ1/0347/02/11 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով կա յաց ված ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում կա տար ված` 
կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ-
նե լու մա սով դի մու մը մեր ժե լու մա սին եզ րա հանգ ման և այս մա սով եզ րա փա կիչ մա սի հետ, 
ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի 9-րդ և 
10-րդ մա սե րով, շա րադ րում եմ իմ հա տուկ կար ծի քը նույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան և 
եզ րա փա կիչ մա սե րի վե րա բե րյալ:

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
 Դի մե լով դա տա րան` Հեր մի նե Հով հան նի սյա նը պա հան ջել է Ցո լակ Սա ֆա րյա նից հօ-

գուտ կող մե րի ե րե խա ներ Է դո ւարդ Սա ֆա րյա նի (ծն ված` 23.09.2007 թվա կա նին) և Լաու-
րա Սա ֆա րյա նի (ծն ված` 04.06.2010 թվա կա նին) բռ նա գան ձել կա յուն դրա մա կան գու մա րով 
ա լի մենտ` յու րա քան չյուր ե րե խայի հա մար ամ սա կան 30.000 ՀՀ դրա մի չա փով մինչև ե րե-
խա նե րի չա փա հաս դառ նա լը:

ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 
07.12.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` վճռ վել է Ցո լակ Սա ֆա րյա-
նից հօ գուտ կող մե րի ե րե խա ներ Է դո ւարդ Սա ֆա րյա նի և Լաու րա Սա ֆա րյա նի բռ նա գան ձել 
ա լի մենտ կա յուն դրա մա կան գու մա րով` յու րա քան չյուր ե րե խայի հա մար ամ սա կան 20.000 
ՀՀ դրա մի չա փով մինչև ե րե խա նե րի չա փա հաս դառ նա լը` ա լի մեն տի բռ նա գանձ ման սկիզ-
բը հաշ վե լով 18.10.2011 թվա կա նից, ի սկ հայ ցը՝ մնա ցած մա սով, մերժ վել է:

 Հեր մի նե Հով հան նի սյա նը 08.12.2015 թվա կա նին դի մում է ներ կա յաց րել ՀՀ Ա րա րա տի և 
Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան` կա տա րո ղա կան թերթ տա լու 
և կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ-
նե լու պա հանջ նե րի մա սին:

ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա-
տա վոր` Ա. Հով հան նի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 22.04.2016 թվա կա նի ո րոշ մամբ Հեր մի-
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նե Հով հան նի սյա նի դի մու մը` կա տա րո ղա կան թերթ տա լու և կա տա րո ղա կան թեր թը կա-
տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու պա հանջ նե րի մա սին, 
բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (դա տա վոր ներ` Ա. Սմ բա տյան, Կ. Հա կո-
բյան, Ա. Հու նա նյան) (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 10.11.2016 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ցո-
լակ Սա ֆա րյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է` Դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի ո րո շու մը 
թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ցո լակ Սա ֆա րյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Հեր մի նե Հով հան նի սյա նը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա

սին» ՀՀ օ րեն քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 23րդ 
հոդ վա ծը, նույն օ րեն քի 24րդ հոդ վա ծի 13րդ մա սե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ պա հան ջա տի րոջ հա մար 

կա տա րո ղա կան թերթ ստա նա լու և այն կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամկ ետն ա վարտ վել է 
«08.12.2012 թվա կա նին», սա կայն նշ ված ժամկ ե տում Հեր մի նե Հով հան նի սյա նը կա տա րո ղա-
կան թերթ տրա մադ րե լու մա սին դի մում չի ներ կա յաց րել: 

Ա վե լին՝ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը 
վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ դի մու մը Հեր մի նե Հով հան նի սյա նը ներ կա յաց րել է դա տա կան 
ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց շուրջ 5 տա րի ան ց, սա կայն չի ներ կա յաց րել ժամկ ե տի 
բաց թո ղու մը հար գե լի լի նե լու հան գա ման քը հիմն ա վո րող որ ևէ ա պա ցույց: 

Բա ցի այդ, նշ ված 5 տա րի նե րի ըն թաց քում բո ղոք բե րած ան ձն օգ նել է ե րե խա նե րի 
խնամ քի հար ցում, ին չից հետ ևում է, որ ա լի մեն տային պարտ քը չի կա րող բռ նա գանձ վել ան-
ցած 5 տա րի նե րի հա մար:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 10.11.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն` Լաու րա Սա ֆա րյա նի դի մու մը` կա տա-
րո ղա կան թերթ տա լու և կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված 
ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու պա հանջ նե րի մա սին, մեր ժել:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ ա վո րում ե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղոքն ան հիմն է և են թա կա է մերժ ման, քա նի որ կող մե րի միջև ժա մա նա-

կա վո րա պես կա յա ցած հաշ տու թյու նը բա ցա ռել է դա տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ-
նե լուց հե տո մեկ տար վա ըն թաց քում այն կա տար ման ներ կա յաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա տա րել է գոր ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող-
մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տում ու գնա հա տում, ին չի հի ման վրա էլ կա յաց րել է ար դա-
րա ցի և հիմն ա վոր ված ո րո շում:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը`



165ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

1) ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի թիվ 
Ա ՎԴ1/0347/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 07.12.2011 թվա կա նի վճ ռով Լաու րա Սա ֆա րյա-
նի հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն՝ վճռ վել է Ցո լակ Սա ֆա րյա նից հօ գուտ կող մե րի 
ե րե խա ներ Է դո ւարդ Սա ֆա րյա նի և Լաու րա Սա ֆա րյա նի բռ նա գան ձել ա լի մենտ կա յուն 
դրա մա կան գու մա րով` յու րա քան չյուր ե րե խայի հա մար ամ սա կան 20.000 ՀՀ դրա մի չա փով 
մինչև ե րե խա նե րի չա փա հաս դառ նա լը, ի սկ հայ ցը՝ մնա ցած մա սով, մերժ վել է: Դա տա րա նի 
վճի ռը օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտել 09.01.2012 թվա կա նին (գ.թ. 28-29):

2) Հեր մի նե Հով հան նի սյա նը 08.12.2015 թվա կա նին դի մում է ներ կա յաց րել ՀՀ Ա րա րա-
տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան՝ կա տա րո ղա կան թերթ 
տրա մադ րե լու և կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե-
տը վե րա կանգ նե լու պա հանջ նե րի մա սին` հայտ նե լով, որ նախ կի նում կա տա րո ղա կան թերթ 
ստա նա լու հա մար դի մում չի ներ կա յաց րել, քա նի որ Ցո լակ Սա ֆա րյա նը ե րե խա նե րին ժա-
մա նակ առ ժա մա նակ օգ նու թյուն էր ցույց տա լիս` հիմն ա կա նում բնամ թեր քի տես քով` մի ա-
ժա մա նակ խոս տա նա լով, որ կվ ճա րի ա լի մեն տային գու մար նե րը (գ.թ. 38-39):

4. Հա տուկ կար ծի քը հիմ ա վո րող պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը. 
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը 

ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու-
թյամբ, այն է՝ բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը 
կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, քա նի որ 
տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ պար-
բե րա կան վճա րումն ե րի՝ ա լի մեն տի բռ նա գանձ ման վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տի օ րի նա-
կան ու ժի մեջ մտ նե լուց մեկ տա րի հե տո կա տա րո ղա կան թերթն ա ռա ջին ան գամ կա տար-
ման ներ կա յաց նե լու դեպ քում բաց թողն ված ժամկ ե տի վե րա կանգ ման պա հի վե րա բե րյալ, 
կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի 
դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` հարկ է ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար
ցադր մա նը. ա լի մենտ վճա րե լու` որ պես պար բե րա կան վճա րում ե րի վե րա բե րյալ դա
տա կան ակ տի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թերթն ա ռա ջին ան գամ կա տար ման 
ներ կա յաց նե լու դեպ քում ո ՞ր պա հից է են թա կա վե րա կանգ ման կա տա րո ղա կան թեր թը կա
տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ ե տը:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նաչ վում և պաշտ պան վում է սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քը (...):

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 31-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն` յու րա քան չյուր ոք ի րա վունք ու նի իր հայե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու, 
տնօ րի նե լու և կտա կե լու իր սե փա կա նու թյու նը (...)։

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ի նչ-
պես նաև պե տա կան այլ մար մին նե րի ա ռջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ 
մի ջոց նե րի ի րա վունք:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
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հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես 
նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի հիմն ա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա վա-
սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, ան կախ և 
ան կողմն ա կալ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամկ ե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային քն նու-
թյան ի րա վունք:

 Հա ման ման բո վան դա կու թյամբ ի րա վադ րույթ ներ են նա խա տես ված նաև 2015 թվա կա-
նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով, 60-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով, 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով:

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

 Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ֆի զի-
կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ ու նի իր գույ քից ա նար գել օ գտ վե լու ի րա վունք (...)։

 « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1 ին հոդ վա ծի հա-
մա ձայն՝ նույն օ րեն քը սահ մա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա րան նե րի (...) 
դա տա կան ակ տե րի (...) հար կա դիր կա տա րումն ա պա հո վե լու պայ ման նե րը և կար գը (...):

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն՝ հար կա դիր կա տար ման մի ջոց նե րի կի րառ ման հիմ քը նույն օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով տր ված կա տա րո ղա կան թերթն է (...):

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան թեր թը տր վում է դա տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտ նե լուց հե տո` դի մումն ստա նա լու օր վա նից ե ռօ րյա ժամկ ե տում, ի սկ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում` 
ան հա պաղ:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ նույն օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված ժամկ ե տում դա տա-
րա նը կա տա րո ղա կան թերթ տա լիս է` այն ան հա պաղ է լեկտ րո նային ե ղա նա կով ու ղար կե լով 
հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյուն: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Դա տա կան ակ տե-
րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23 րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա-
ձայն` ա ռա ջին ան գամ կա տա րո ղա կան թեր թը կա րող է կա տար ման ներ կա յաց վել մեկ տար-
վա ըն թաց քում` uկuած այն oր վա նից, ե րբ o րի նա կան ու ժի մեջ է մտել դա տա կան ակ տը: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Դա տա կան ակ տե-
րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31 րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` (...) ե թե լրա ցել է 
[ կա տա րո ղա կան թեր թը] կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամկ ե տը և բա ցա կա յում է բաց թողն-
ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նի ո րո շու մը, 
(...) հար կա դիր կա տա րո ղը կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա դարձ նում է պա հան ջա տի րո ջը:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24-րդ հոդ վա ծի 
1-3-րդ մա սե րի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցի-պա հան ջա տի րոջ կող մից կա տա րո ղա կան թեր թը 
կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամկ ե տը հար գե լի ճա նաչ ված պատ ճառ նե րով բաց թող նե լու 
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դեպ քում դա տա րա նը կա րող է այն վե րա կանգ նել: Պա հան ջա տե րը բաց թողն ված ժամկ ե տը 
վե րա կանգ նե լու մա սին դի մու մը ներ կա յաց նում է կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րան: 
Դա տա րա նը դի մու մը քն նում է այն ստա նա լու օր վա նից տաս նօ րյա ժամկ ե տում: Պա հան ջա-
տե րը և պար տա պա նը պատ շաճ ձևով տե ղե կաց վում են դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և 
վայ րի մա սին: Նրանց չներ կա յա նալն ար գելք չէ դի մու մի քն նու թյան հա մար: Դի մու մի քն նու-
թյան ար դյունք նե րով դա տա րա նը կա յաց նում է ո րո շում: 

Փաս տո րեն, օ րենս դիրն ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու-
թյամբ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ մա նել էր, որ 
կա տա րո ղա կան թերթն ա ռա ջին ան գամ կա րող էր կա տար ման ներ կա յաց վել տվյալ դա-
տա կան ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից մեկ տար վա ըն թաց քում: Նշ ված ժամ-
կե տը լրա նա լուց հե տո ներ կա յաց ված կա տա րո ղա կան թեր թը են թա կա էր վե րա դարձ ման 
պա հան ջա տի րո ջը, ե թե բա ցա կա յում էր կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նի ո րո շու մը՝ 
բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին: Այ սինքն` դա տա կան ակ տից բխող պա-
հան ջի ի րա վուն քը սահ մա նա փակ ված էր ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
խմ բագ րու թյամբ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ-
ման ված` կա տա րո ղա կան թեր թը մեկ տար վա ըն թաց քում կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամ-
կե տով:

«« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քում փո փո խու թյուն-
ներ և լրա ցումն եր կա տա րե լու մա սին» 21.12.2017 թվա կա նի թիվ ՀՕ-9-Ն ՀՀ օ րեն քի 2-րդ 
հոդ վա ծով խմ բագր վել է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
23-րդ հոդ վա ծը: 

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21.12.2017 թվա կա նին 
ըն դուն ված և 01.04.2018 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած խմ բագ րու թյամբ 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան թերթ ստա նա լու հա մար դի մու մը ներ կա յաց վում 
է մեկ տար վա ըն թաց քում, ե թե օ րեն քով այլ բան սահ ման ված չէ` սկ սած այն օր վա նից, ե րբ 
օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտել դա տա կան ակ տը: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` ե թե 
դա տա կան ակ տով հաս տատ ված պար տա վո րու թյու նը են թադ րում է տա րա ժամկ ետ կամ 
պար բե րա կան կա տա րում, ա պա կա տա րո ղա կան թերթ կա րող է տր վել պար տա վո րու-
թյուն նե րի կա տար ման ո ղջ ըն թաց քում, ի նչ պես նաև պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման 
հա մար սահ ման ված ժամկ ե տի ա վար տից հե տո` մեկ տար վա ըն թաց քում: 

Հատ կան շա կան է, որ օ րենս դի րը սահ մա նել է կա տա րո ղա կան թերթ ստա նա լու հա-
մար դի մու մը դա տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո մեկ տար վա ըն թաց քում 
ներ կա յաց նե լու ը նդ հա նուր պա հանջ, սա կայն նա խա տե սել է ա ռանձ նա հա տուկ կար գա վո-
րումն եր այն դեպ քե րի հա մար, ե րբ դա տա կան ակ տով հաս տատ ված պար տա վո րու թյու նը 
են թադ րում է տա րա ժամկ ետ կամ պար բե րա կան կա տա րում: Այդ դեպ քե րում օ րենս դի րը 
թույլ է տվել տրա մադ րել կա տա րո ղա կան թերթ պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ո ղջ 
ըն թաց քում, ի նչ պես նաև պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման հա մար սահ ման ված ժամկ ե-
տի ա վար տից հե տո` մեկ տար վա ըն թաց քում: Նշ ված նոր մի սահ մա նու մը նպա տակ է հե-
տապն դել լի ար ժե քո րեն ա պա հո վել ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը, ա պա-
հո վել դա տա կան ակ տի կա տա րե լի ու թյու նը և հա մա պար տա դի րու թյու նը, ի նչ պես նաև 
նպա տակ է հե տապն դել բա ցա ռել դա տա կան ռե սուրս նե րի վատ նու մը, քա նի որ այս դեպ-
քե րում պար տա տե րը լրա ցու ցիչ պար տա կա նու թյուն չի կրում դա տա րան ներ կա յաց նել միջ-
նոր դու թյուն՝   կա տա րո ղա կան թեր թը  կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամկ ե տը հար գե լի հա-
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մա րե լու և կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու մա սին, այլ նման դի մում ներ կա յաց նե լու 
ժամկ ետ նե րի պահ պան վա ծու թյան դեպ քում դա տա րա նը տրա մադ րում է կա տա րո ղա կան 
թերթ՝ դրա է լեկտ րո նային օ րի նակն ու ղար կե լով հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյուն:

«« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քում փո փո խու թյուն-
ներ և լրա ցումն եր կա տա րե լու մա սին» 21.12.2017 թվա կա նի թիվ ՀՕ-9-Ն ՀՀ օ րեն քի 7-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված են նույն օ րեն քի եզ րա փա կիչ և ան ցու մային դրույթ նե րը: Մաս նա-
վո րա պես նշ ված հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` մինչև նույն օ րեն քի ու ժի մեջ մտ նե լու օ րը 
տր ված կա տա րո ղա կան թեր թը կա րող է կա տար ման ներ կա յաց վել մեկ տար վա ըն թաց քում` 
սկ սած այն օր վա նից, ե րբ (1) օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտել դա տա կան ակ տը, (2) ար բիտ րա-
ժային տրի բու նա լը կա յաց րել է վճիռ, (3) լրա ցել է դա տա կան ակ տի կա տա րու մը հե տաձ գե-
լու սահ ման ված ժամկ ե տը, (4) դա տա րա նը ո րո շում է կա յաց րել կա տա րո ղա կան թեր թը կա-
տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին, (5) Ֆի նան սա կան 
հա մա կար գի հաշ տա րա րի ո րո շու մը պար տա դիր է դար ձել կող մե րի հա մար: 

Ուս տի, հիմք ըն դու նե լով նաև « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 28-
րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րու մը (ը նդ ո րում, նմա նա տիպ կար գա վո րում նա խա տե սում էր 
նաև 03.04.2002 թվա կա նին ըն դուն ված, 31.05.2002 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 07.04.2018 
թվա կա նին ու ժը կորց րած «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 78րդ հոդ վա ծը), կա րե-
լի է եզ րա կաց նել, որ 21.12.2017 թվա կա նի թիվ ՀՕ-9-Ն ՀՀ օ րեն քով կա տար ված փո փո խու-
թյուն նե րը տա րած վում են դրա ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո գոր ծող հա րա բե րու թյուն նե րի վրա` 
նկա տի ու նե նա լով, որ օ րեն քին հե տա դարձ ո ւժ չի տր վել: 

Այ դու հան դերձ, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը դեռևս «Յու նի բանկ» ՓԲԸն ը նդ դեմ «Հ րաշք 
Ա պա գա» ՍՊԸի գոր ծով 22.07.2016 թվա կա նի ո րոշ մամբ ման րա մասն ան դրա դար ձել է 
պար բե րա կան վճա րումն ե րի բռ նա գանձ ման վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տի հի ման վրա տր-
ված կա տա րո ղա կան թերթն ա ռա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված 
ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու ի րա վա կան կա ռու ցա կար գին` դի տար կե լով այն ի նչ պես ՀՀ Սահ-
մա նադ րա կան դա տա րա նի, այն պես էլ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 
ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշ ված ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ ի րա վա կի րառ պրակ տի-
կա յում հա ճախ հան դի պում են դեպ քեր, ե րբ հար կա դիր կա տար ման են թա կա վերջ նա կան 
դա տա կան ակ տի կա տա րու մը պետք է տե ղի ու նե նա դա տա կան ակ տի ու ժի մեջ մտ նե լու 
օր վա նից մեկ տա րի հե տո, կամ պար տա պա նի կող մից դա տա կան ակ տի կա մա վոր կա տա-
րումն ա ռանց կա տա րո ղա կան վա րույ թի հա րուց ման ը նդ հատ վում է կա տա րո ղա կան թեր թը 
կա տար ման ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված մեկ տար վա ժամկ ե տից հե տո։ Ի րա վա-
հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող օ րենսդ րու թյան պայ ման նե րում նման դա տա կան 
ակ տի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր թը ևս պետք է կա տար ման ներ կա յաց վեր 
այդ դա տա կան ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից մեկ տար վա ըն թաց քում: Նման 
ի րա վա կար գա վո րու մը չէր բխում վերջ նա կան դա տա կան ակ տի կա տար ման պա հան ջա տի-
րոջ ի րա վուն քի ե րաշ խա վոր ված ի րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի ա պա հով ման 
պե տու թյան պար տա կա նու թյան է ու թյու նից։ Դա տա կան ակ տի հի ման վրա տր ված կա տա-
րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամկ ետ նե րի հար ցում առ կա ի րա վա կան խն-
դի րը լու ծե լու օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված մի ակ մի ջո ցը կա տա րո ղա կան թեր թը կա-
տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ ե տը վե րա կանգ նե լու կա ռու ցա կարգն էր, 
ո րը սահ ման ված է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24-րդ 
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հոդ վա ծով և կա տար վում է հետ ևյալ ըն թա ցա կար գով.
1)  կա տա րո ղա կան թեր թով պա հան ջա տեր հան դի սա ցող ան ձը կա տա րո ղա կան թեր թը 

կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժա ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին դի մում է ներ-
կա յաց նում կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րան,

2)  կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նը քն նում է կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար-
ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժա ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին դի մու մը՝ այն ստա նա-
լու օր վա նից տաս նօ րյա ժա ե տում, 

3) այդ դի մու մի քն նու թյան ար դյունք նե րով կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նը 
կա յաց նում է ո րո շում՝ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժա ե տը բաց 
թող նե լու պատ ճա ռը հար գե լի ճա նա չե լու և բաց թողն ված ժա ե տը վե րա կանգ նե լու կամ 
դի մու մը մեր ժե լու մա սին:

 Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց 
թողն ված ժա ե տը հա մա պա տաս խան դա տա րա նի կող մից վե րա կանգն վում է մի այն այն 
դեպ քում, ե րբ այդ ժա ե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը նույն դա տա րա նի կող մից ճա նաչ վում 
է հար գե լի: Այլ կերպ ա սած` օ րենս դի րը կա տա րո ղա կան թեր թով պա հան ջա տեր հան դի սա-
ցող ան ձին կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժա ե տը 
վե րա կանգ նե լու հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել ոչ թե բո լոր, այլ մի այն այն դեպ քե րում, ե րբ 
պա հան ջա տե րը նշ ված ժա ե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա ռով:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, ե րբ դա տա կան ակ տի հի ման վրա 
տր ված կա տա րո ղա կան թեր թով պա հան ջա տե րը բաց է թո ղել այդ կա տա րո ղա կան թերթն 
ա ռա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց նե լու՝ օ րեն քով նա խա տես ված մե կա մյա ժա ե տը, 
ա պա կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժա ե տը վե րա-
կանգ նե լու մա սին դի մու մի առ կա յու թյան պայ ման նե րում կա տա րո ղա կան թերթ տված դա-
տա րա նը պար տա վոր է հաշ վի առ նել կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման չներ կա յաց նե լու 
հիմ քում ըն կած բո լոր փաս տա կան հան գա մանք նե րը և վե րա կանգ նել բաց թո ղած ժամ-
կե տը, ե թե դա պայ մա նա վոր ված է ե ղել դա տա կան ակ տով ո րոշ ված պար տա վո րու թյու նը 
դա տա կան ակ տի ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա նից հե տո մեկ տա րին գե րա զան ցող ժա ե տով, 
կամ պար տա պա նի կող մից դա տա կան ակ տի կա մա վոր կա տար ման ը նդ հատ մամբ, ե րբ 
պար տա տի րոջ կար ծի քով սպառ վել է դա տա կան ակ տի կա մա վոր կա տար ման հնա րա վո-
րու թյու նը։ Նշ ված մո տեց ման ցու ցա բեր ման դեպ քում մի այն հնա րա վոր կլի նի ա պա հո վել 
պար տա տի րոջ և պար տա պա նի շա հե րի հա վա սա րակշռ ված պաշտ պա նու թյու նը (տե՛ս, թիվ 
ԼԴ/0039/04/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա նի ո րո-

 մը):
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը մեկ այլ ո րոշ մամբ հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ո րոշ 

դեպ քե րում կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժա ե տը 
վե րա կանգ նե լու մա սին դի մու մը կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նի կող մից պետք է 
բա վա րար վի ի րա վուն քի ու ժով (ex jure)՝ հաշ վի առ նե լով այդ ժա ե տը բաց թող նե լու պատ-
ճառ նե րը։ Ը ստ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ նշ ված կա նո նը գոր ծում է հետ ևյալ պայ ման նե րի 
մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում.

1)  պա հան ջա տե րը բաց է թո ղել այդ կա տա րո ղա կան թերթն ա ռա ջին ան գամ կա տար-
ման ներ կա յաց նե լու՝ օ րեն քով նա խա տես ված մե կա մյա ժա ե տը,

2)  կա տա րո ղա կան թերթն ա ռա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց նե լու պա հին չի լրա-
ցել կա տար ման են թա կա դա տա կան ակ տով սահ ման ված պար տա վո րու թյան (նե րի) կա-
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տար ման հա մար սահ ման ված ժա մա նա կա հատ վա ծի ա վար տից հե տո մեկ տար վա ժամկ ե-
տը, 

3) առ կա է այդ 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 մա սին դի մում՝ ո ւղղ ված այդ կա տա րո ղա կան թեր թը տված դա տա-
րա նին:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րը նշ ված պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում 
դա տա կան ակ տի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու 
բաց թողն ված ժամկ ետն ի րա վուն քի ու ժով (ex jure) վե րա կանգ նե լու մի ջո ցով հնա րա վոր կլի-
նի ա պա հո վել այդ դա տա կան ակ տով պա հան ջա տեր հան դի սա ցող ան ձի՝ ՀՀ Սահ մա նադ-
րու թյամբ և Կոն վեն ցի այով ամ րագր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան, ար դար դա տաքն նու-
թյան և սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ված ի րա ցու մը։ Նման պայ ման նե րում, 
չի բա ցառ վում նաև պար տա պա նի կող մից դա տա կան ակ տի կա մա վոր կա տար ման հնա րա-
վո րու թյու նը (տե‘ս, ը ստ «Ի նե կո բանկ» ՓԲԸի դի մու մի թիվ Ե ԱՔԴ/0515/02/10 քա ղա քա ցի ա
կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 02.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շումն ե րը կի րա ռե լով ե րե խայի օգ տին ա լի մեն տի 
բռ նա գանձ ման վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր թը 
կա տար ման ներ կա յաց նե լու ըն թա ցա կար գի նկատ մամբ` ան հրա ժեշտ է ար ձա նագ րել հետ-
ևյա լը.

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ե րե խա նե րի հա մար 
ա լի մենտ վճա րե լու վե րա բե րյալ նրա ծնող նե րի միջև հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում ծնող նե րից ա լի մեն տի բռ նա գան ձու մը կա տար վում է դա տա կան կար գով (...):

 Նույն մա սով նա խա տես ված ա մե նամ սյա վճա րումն ե րի չա փը յու րա քան չյուր ե րե խայի 
հա մար չպետք է պա կաս լի նի սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի տաս նա պա տի կի 
չա փից, ի սկ գոր ծազր կու թյան նպաստ ստա ցող ծնող նե րից ա լի մենտ բռ նա գան ձե լիս` գոր-
ծազր կու թյան նպաս տի 20 տո կո սից:

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 71-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ծնող նե րի միջև ե րե-
խա նե րի հա մար ա լի մենտ վճա րե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ-
քում դա տա րանն ի րա վունք ու նի բռ նա գանձ վող ա լի մեն տի ա մե նամ սյա չա փը սահ մա նե լու 
կա յուն դրա մա կան գու մա րով կամ մի ա ժա մա նակ և´ դրա մա կան կա յուն գու մա րով, և´ բա-
ժին նե րով:

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 69-րդ և 71-րդ հոդ ված նե րի հա մա կարգ ված վեր լու ծու թյու-
նից հետ ևում է, որ ա լի մեն տը որ պես ապ րուս տի մի ջոց տրա մադր վող ա մե նամ սյա վճա րում 
է: Հետ ևա բար ա լի մենտ բռ նա գան ձե լու վե րա բե րյալ վճի ռը` որ պես պար բե րա կան վճա րում-
նե րի վե րա բե րյալ դա տա կան ա կտ, չի կա րող նույ նաց վել, օ րի նակ, պար տա վո րա կան հա-
րա բե րու թյուն նե րում պարտ քը պար բե րա բար վճար ման ե ղա նա կով հա մա ձայ նու թյան հետ, 
քա նի որ նման հա րա բե րու թյուն նե րում պար տա պանն իր պար տա տի րոջ ա ռջև ու նի պարտ-
քը վճա րե լու պար տա կա նու թյուն, ո րը փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ կա րող է վճա րել մաս-
մաս, ի սկ ա լի մեն տը, ի նչ պես նշ վեց, որ պես ապ րուս տի մի ջոց տրա մադր վող ա մե նամ սյա 
վճա րում է:

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 95-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ա լի մենտ հատ կաց-
վում է դա տա րան դի մե լու պա հից: Ան ցած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար ա լի մենտ կա րող է 
բռ նա գանձ վել դա տա րան դի մե լու պա հին նա խոր դող ե րեք տար վա հա մար, ե թե դա տա րա-
նով հաս տատ վել է, որ մինչև դա տա րան դի մե լը մի ջոց ներ են ձեռ նարկ վել ապ րուս տի մի ջոց 
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ստա նա լու հա մար, բայց ա լի մեն տը չի ստաց վել ա լի մենտ վճա րե լու պար տա վոր ան ձի կող-
մից դա վճա րե լուց խու սա փե լու հետ ևան քով:

Նշ ված հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ ա լի մեն տը, որ պես կա նոն, բռ նա գանձ-
վում է դա տա րան դի մե լու պա հից, ի սկ ե թե ա լի մենտ հայ ցողն ա պա ցու ցում է, որ մինչև դա-
տա րան դի մե լը մի ջոց ներ է ձեռ նարկ վել ապ րուս տի մի ջոց ստա նա լու հա մար, բայց ա լի մեն-
տը չի ստա ցել ա լի մենտ վճա րե լու պար տա վոր ան ձի կող մից դա վճա րե լուց խու սա փե լու 
հետ ևան քով, ա պա մի այն այդ պա րա գա յում կա րող է դա տա րանն ա լի մեն տը բռ նա գան ձել 
նաև դա տա րան դի մե լու պա հին նա խոր դող ե րեք տար վա հա մար: 

Այս պի սով` օ րենս դի րը որ պես սկզ բունք ա լի մեն տի բռ նա գանձ ման հաշ վար կի սկիզ բը 
պայ մա նա վո րել է ա լի մենտ հայ ցո ղի` դա տա րան դի մե լու պա հով` ղե կա վար վե լով այն կան-
խա վար կա ծով, որ ա լի մեն տի բռ նա գանձ ման պա հանջ ներ կա յաց ված չլի նե լը վկա յում է ա լի-
մենտ վճա րե լու վե րա բե րյալ ծնող նե րի միջև առ կա հա մա ձայ նու թյան մա սին, ե թե այլ բան 
ա պա ցուց ված չէ:

 Վե րը նշ ված դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով ա լի մենտ վճա րե լու վե-
րա բե րյալ դա տա կան ակ տի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր թով բռ նա գանձ վող 
գու մա րի ժա մա նա կա հատ վա ծին, հարկ է նշել, որ այն դեպ քում, ե րբ ա լի մենտ վճա րե լու` 
որ պես պար բե րա կան վճա րումն ե րի վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տի հի ման վրա կա տա րո-
ղա կան թերթ տրա մադ րե լու մա սին դի մու մը ներ կա յաց վել է դա տա կան ա կտն օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտ նե լուց մեկ տա րի հե տո, դա տա կան ակ տով սահ ման ված գու մա րը պետք է 
բռ նա գանձ վի կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու մա սին դի մու մը ներ կա յաց նե լուց 
հե տո ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, ե թե պար տա տե րը չա պա ցու ցի, որ վճ ռի 
կա յա ցու մից հե տո ին քը բո լոր մի ջոց նե րը ձեռ նար կել է ապ րուս տի մի ջոց ստա նա լու 
հա մար, սա կայն ա լի մեն տը չի ստաց վել ա լի մենտ վճա րե լու պար տա վոր ան ձի կող մից 
դա վճա րե լուց խու սա փե լու հետ ևան քով: Հա կա ռակ դիր քո րոշ ման պա րա գա յում կա րող է 
ա ռա ջա նալ մի ի րա վի ճակ, ե րբ ծնող նե րի փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ ա լի մենտ վճա րե-
լու պար տա կա նու թյուն ու նե ցող ծնո ղը ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ ված իր պար տա կա նու թյու-
նը կա մո վին և պատ շաճ կա տա րե լուց հե տո կա րող է հար կա դիր կար գով պար տա վո րեց վել 
կր կին կա տա րե լու իր նույն պար տա կա նու թյու նը, ին չը չի կա րող ի րա վա չափ հա մար վել: 

Այ դու հան դերձ, ան հրա ժեշտ է ան դրա դառ նալ նաև այն խնդ րին, թե « Դա տա կան ակ-
տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի նախ կին ի րա վա կար գա վոր ման պայ-
ման նե րում ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ի նչ մե խա նիզմն եր ու նի պար տա տե րը, ե թե ա լի-
մեն տի բռ նա գանձ ման մա սին դա տա կան ակ տի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր թը 
կա տար ման չի ներ կա յաց րել դա տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո մեկ 
տար վա ըն թաց քում: 

Նախ պետք է նշել, որ ա լի մեն տը որ պես ապ րուս տի մի ջոց տրա մադր վող ա մե նամ սյա 
վճա րում է: Այս ե րաշ խի քը են թադ րում է յու րա քան չյուր ան ձի ա ռող ջու թյան պահ պան ման 
և կեն սա գոր ծու նե ու թյան ա պա հով ման հա մար ան հրա ժեշտ, մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված, 
ֆի զի ո լո գի ա կան, ա ռող ջա պա հա կան և սո ցի ա լա կան նոր մա տիվն ե րով հաշ վարկ ված սնն-
դամ թեր քի և հիմն ա վոր ված գոր ծա կից նե րով հաշ վարկ ված ոչ պա րե նային ապ րանք նե րի 
նվա զա գույն քա նա կի ա պա հով ման ի րա վունք (տե'ս, Զո յա Զա խա րյանն ը նդ դեմ Սամ վել 
Զա խա րյա նի թիվ 32300(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.11.2006 
թվա կա նի ո րո շու մը): Այ սինքն` պե տու թյու նը, ե րաշ խա վո րե լով ե րե խա նե րի ֆի զի կա կան, 
մտա վոր և հոգ ևոր լի ար ժեք զար գաց ման հա մար ան հրա ժեշտ կեն սա պայ ման նե րի ի րա վուն-
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քը, ի ա պա հո վումն նշ ված ի րա վուն քի սահ մա նել է պար տա կա նու թյուն՝ ե րե խայի ծնող նե րի 
հա մար` պա հե լու ի րենց ե րե խա նե րին: Նշ վա ծը են թադ րում է, որ ծնող ներն այն սուբյեկտ-
ներն են, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն կրում են պար տա կա նու թյուն` պա հե լու ի րենց ե րե խա նե-
րին, այդ թվում նաև` վեր ջին նե րիս պա հե լու հա մար մի ջոց ներ (ա լի մենտ) տրա մադ րե լու մի-
ջո ցով: Ը նդ ո րում, ե թե ծնող նե րը ապ րուս տի մի ջոց չեն տրա մադ րում ի րենց ե րե խա նե րին, 
ա պա վեր ջին նե րիս պա հե լու հա մար մի ջոց նե րը (ա լի մեն տը) ծնող նե րից կա րող են բռ նա-
գանձ վել դա տա կան կար գով: 

Այս պի սով` ա լի մեն տը` որ պես պար բե րա կան (ա մե նամ սյա) վճար ման տե սակ, ապ-
րուս տի մի ջոց է, ո րն ա պա հո վում է ե րե խա նե րի ֆի զի կա կան, մտա վոր և հոգ ևոր լի ար ժեք 
զար գաց ման հա մար ան հրա ժեշտ կեն սա պայ ման ներ ու նե նա լու ի րա վուն քը, ին չը բխում է 
նաև ե րե խայի լա վա գույն շա հե րից: Հետ ևա բար այն ու նի կեն սա կան նշա նա կու թյուն ե րե-
խայի հա մար և են թա կա է պաշտ պա նու թյան, ին չը նշա նա կում է, որ ա լի մեն տային պար-
տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մը պետք է ա պա հով վեն նաև հար կա դիր կար գով` բա ցա ռե լով 
ծնող նե րից որ ևի ցե մե կի ոչ բա րե խիղճ վե րա բեր մուն քը դրա կա տար ման նկատ մամբ: 

Ն ման վեր լու ծու թյան պայ ման նե րում կա րե լի է եզ րա հան գել, որ ա լի մեն տային վճար-
նե րի նկատ մամբ նույն պես կի րա ռե լի են դա տա կան ակ տով հաս տատ ված պար բե րա կան 
վճա րումն եր են թադ րող պար տա վո րու թյան հար կա դիր կա տար ման նկատ մամբ տա րած վող 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Հետ ևա բար ա լի մեն տային վճա րումն ե րի մա սով կա տա րո ղա-
կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամկ ե տը հար գե լի հա մա րե լու մա սին հար ցը մինչև 
21.12.2017 թվա կա նին ըն դուն ված և 01.04.2018 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած խմ բագ րու թյամբ 
գոր ծող « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա կար գա
վո րում ե րի լույ սի ներ քո քն նար կե լիս դրա նկատ մամբ կի րա ռե լի են թիվ ԼԴ/0039/04/14 և 
թիվ Ե ԱՔԴ/0515/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո-
շումն ե րը: Հետ ևա բար ա լի մեն տային վճա րումն եր կա տա րե լու պա հան ջի մա սին վճ ռի առ-
կա յու թյան պա րա գա յում, ե րբ պա հան ջա տե րը բաց է թո ղել այդ կա տա րո ղա կան թերթն 
ա ռա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց նե լու՝ օ րեն քով նա խա տես ված մե կա մյա ժամկ ե տը, 
ներ կա յաց րել է այդ վճ ռի հի ման վրա կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու 
բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին դի մում՝ ո ւղղ ված այդ կա տա րո ղա կան թեր-
թը տված դա տա րա նին և կա տա րո ղա կան թերթն ա ռա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց-
նե լու պա հին չի լրա ցել կա տար ման են թա կա դա տա կան ակ տով սահ ման ված պար տա վո-
րու թյան(նե րի) կա տար ման հա մար սահ ման ված ժա մա նա կա հատ վա ծի ա վար տից հե տո մեկ 
տար վա ժամկ ե տը, ա պա կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված 
ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին դի մու մը կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նի կող մից 
պետք է բա վա րար վի ի րա վուն քի ու ժով (ex jure)` հաշ վի առ նե լով նաև այն հան գա ման քը, 
որ դրա նով մի այն կա պա հով վի ե րե խայի լա վա գույն շա հը: Ը նդ ո րում, հիմք ըն դու նե լով վե-
րոգ րյա լը` կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամկ ե տը պետք է հար գե լի 
հա մար վի կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ դի մում ներ կա յաց նե լու պա հից: 
Նման դիր քո րո շու մը պայ մա նա վոր ված է նաև այն հան գա ման քով, որ նա խորդ ի րա վա կար-
գա վոր ման պայ ման նե րում պար բե րա կան կա տա րում են թադ րող դա տա կան ակ տով պար-
տա տե րը չու նի այլ մե խա նիզմ իր օգ տին կա յաց ված վճ ռի կա տա րում ստա նա լու, ե թե բաց է 
թո ղել կա տար ման ներ կա յաց նե լու մե կա մյա ժամկ ե տը: 

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Դա տա րա նի թիվ Ա ՎԴ1/0347/02/11 քա ղա քա ցի ա կան 
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գոր ծով 07.12.2011 թվա կա նի վճ ռով Լաու րա Սա ֆա րյա նի հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի-
ո րեն` վճռ վել է Ցո լակ Սա ֆա րյա նից հօ գուտ կող մե րի ե րե խա ներ Է դո ւարդ Սա ֆա րյա նի և 
Լաու րա Սա ֆա րյա նի բռ նա գան ձել ա լի մենտ կա յուն դրա մա կան գու մա րով` յու րա քան չյուր 
ե րե խայի հա մար ամ սա կան 20.000 ՀՀ դրա մի չա փով մինչև ե րե խա նե րի չա փա հաս դառ-
նա լը, ի սկ մնա ցած մա սով հայ ցը մերժ վել է: Դա տա րա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտել 
09.01.2012 թվա կա նին:

 Հեր մի նե Հով հան նի սյա նը 08.12.2015 թվա կա նին դի մում է ներ կա յաց րել Դա տա րան` 
կա տա րո ղա կան թերթ տա լու և կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց 
թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու պա հանջ նե րի մա սին:

 Դա տա րա նը 22.04.2016 թվա կա նի ո րոշ մամբ Հեր մի նե Հով հան նի սյա նի դի մու մը` կա-
տա րո ղա կան թերթ տա լու և կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն-
ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու պա հանջ նե րի մա սին, բա վա րա րել է` պատ ճա ռա բա նե լով, որ 
տվյալ դեպ քում Ցո լակ Սա ֆա րյանն ի նք նա կամ չի վճա րում դա տա րա նի վճ ռով սահ ման ված` 
եր կու ե րե խայի խնամ քի հա մար նա խա տես ված 40.000 ՀՀ դրամ ա լի մեն տը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը մեր ժել է Ցո լակ Սա ֆա րյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը և Դա տա-
րա նի 22.04.2016 թվա կա նի ո րո շու մը թո ղել է օ րի նա կան ու ժի մեջ` պատ ճա ռա բա նե լով, որ 
«(...) Ցո լակ Սա ֆա րյա նը հրա ժար վել է ա լի մեն տի վճա րու մից, ո րի հետ ևան քով Հայց վո րը 
զրկ վել է իր ե րե խա նե րին տրա մադր վող ապ րուս տի մի ջոց ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նից 
և խո չըն դոտ վել է նրա՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռի հի ման վրա ի րա վունք նե րի ի րա կա
նա ցու մը (...)»:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի ներ քո ան դրա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա-
րան նե րի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմն ա վոր վա ծու թյա նը՝ հարկ է ար ձա նագ րել, որ այս 
պա րա գա յում թիվ Ա ՎԴ1/0347/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 07.12.2011 թվա կա նի վճ ռով 
հաս տատ վել է Ցո լակ Սա ֆա րյա նի՝ ա լի մեն տային պար տա վո րու թյուն ներ ու նե նա լու հան գա-
ման քը, ը նդ ո րում՝ նման պար տա վո րու թյու նը են թադ րում է պար բե րա կան վճա րումն ե րի կա-
տա րում: Հետ ևա բար հաշ վի առ նե լով, որ Հեր մի նե Հով հան նի սյա նին կա տա րո ղա կան թերթ 
տրա մադր վել է 22.04.2016 թվա կա նի ո րոշ ման հի ման վրա, նշ ված ի րա վա հա րա բե րու թյան 
նկատ մամբ կի րա ռե լի են « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
նախ կին ի րա վա կար գա վո րումն ե րը, ի նչ պես նաև այն հան գա ման քը, որ այս պա րա գա յում 
պա հան ջա տե րը բաց է թո ղել այդ կա տա րո ղա կան թերթն ա ռա ջին ան գամ կա տար ման ներ-
կա յաց նե լու՝ օ րեն քով նա խա տես ված մե կա մյա ժամկ ե տը, ներ կա յաց րել է այդ վճ ռի հի ման 
վրա կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա-
կանգ նե լու մա սին դի մում և կա տա րո ղա կան թերթն ա ռա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց-
նե լու պա հին չի լրա ցել կա տար ման են թա կա դա տա կան ակ տով սահ ման ված պար տա վո-
րու թյան(նե րի) կա տար ման հա մար սահ ման ված ժա մա նա կա հատ վա ծի ա վար տից հե տո մեկ 
տար վա ժամկ ե տը, ա պա կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված 
ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին դի մու մը կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նի կող մից 
պետք է բա վա րար վեր ի րա վուն քի ու ժով (ex jure): 

Մի ա ժա մա նակ սույն գոր ծով է ա կան է այն հան գա ման քը, որ հայց վորն իր դի մու մով 
հայտ նել է, որ Ցո լակ Սա ֆա րյա նը ե րե խա նե րին ժա մա նակ առ ժա մա նակ օգ նու թյուն է ցույց 
տվել: Այ սինքն, ը ստ է ու թյան, Հեր մի նե Հով հան նի սյա նը կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման 
չներ կա յաց նե լու հան գա ման քը պայ մա նա վո րել է ծնող նե րի միջև ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ-
վա ծում ե րե խա նե րի ապ րուս տը հո գա լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյամբ և 
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այդ առ թիվ հար կա դիր կա տար ման ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյամբ, ի սկ կա տա րո ղա-
կան թերթ ստա նա լու հա մար ո ւշ դի մե լը պատ ճա ռա բա նել է ծնող նե րի միջև կր կին տա րա-
ձայ նու թյուն ներ ա ռա ջա նա լու հան գա ման քով: Նման պայ ման նե րում ժամկ ե տի բաց թո ղու մը 
կապ ված է ե ղել ոչ թե դի մո ղի կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան, այլ ո րո շա կի 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ե րե խա նե րի ապ րուս տի մի ջոց նե րի հար ցը ծնող նե րի փո խա դարձ 
հա մա ձայ նու թյամբ լուծ ված լի նե լու, հետ ևա բար տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում կող մե րի 
միջև վե ճի բա ցա կա յու թյան հետ: 

Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը` կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց 
թողն ված ժամկ ե տը են թա կա էր հար գե լի ճա նաչ ման, որ պի սի ի րա վա չափ եզ րա հանգ ման 
հան գել է ին ստո րա դաս դա տա րան նե րը, սա կայն կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ-
կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը են թա կա է վե րա կանգն ման մի այն կա տա րո ղա կան 
թերթ ստա նա լու դի մում ներ կա յաց նե լու պա հից` 08.12.2015 թվա կա նից սկ սած:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը հիմ ա վոր վում են վե րո
հի շյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 

Այս պի սով` Հեր մի նե Հով հան նի սյա նի կող մից ներ կա յաց ված դի մու մը` կա տա րո ղա կան 
թերթ տա լու և կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե-
տը վե րա կանգ նե լու պա հանջ նե րի մա սին, են թա կա էր բա վա րար ման ի րա վուն քի ու ժով (ex 
jure)` հաշ վի առ նե լով նաև այն հան գա ման քը, որ դրա նով մի այն կա պա հով վեն ե րե խայի 
լա վա գույն շա հե րը, հետ ևա բար ստո րա դաս դա տա րան նե րը ե կել են ճիշտ եզ րա հանգ ման: 
Այ դու հան դերձ, ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գու մը թե րի է վե րա կանգ ման ժամկ ե-
տի պա հի վե րա բե րյալ: Կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված 
ժամկ ե տը են թա կա է վե րա կանգն ման 08.12.2015 թվա կա նից սկ սած:

 Վե րոն շյալ հիմն ա վոր մամբ պետք է ար ձա նագ րել, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան 
ար դյունք նե րով չի հիմն ա վոր վում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից թույլ տր ված դա տա կան 
սխա լի առ կա յու թյու նը, ո ւս տի վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար չէ Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու հա մար: Հետ ևա բար սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ 
էր կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 405-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 ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ 
թող նե լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, որ 
ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը թե րի է պատ ճա ռա բան ված, այն պետք էր թող նել 
օ րի նա կան ու ժի մեջ վե րը շա րադր ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հան դերձ:

5. Հա տուկ կար ծի քը դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 քն նու թյան հետ կապ-
ված այլ ծախ սե րից։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 3-րդ կե տե-
րի 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: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը, ո րի դեմ 
կա յաց վել է եզ րա փա կիչ դա տա կան ա կտ, 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, ի նչ պես նաև դա տա րա նի և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
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կրած դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյունն այն քա նով, որ քա նով դրանք 
ան հրա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց-
ման հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-
ձայն` վե րաքն նիչ կամ վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քն նու 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 ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ] գլ խի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է մերժ ման, ի սկ Ցո լակ Սա ֆա րյա նը 
նա խա պես վճա րել է օ րեն քով սահ ման ված չա փով պե տա կան տուր քի գու մա րը, սույն գոր-
ծով դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը պետք էր հա մա րել լուծ ված:

6. Հա տուկ կար ծի քի եզ րա հան գում ե րը. 
4րդ և 5րդ կե տե րում շա րադր ված հիմ ա վո րում ե րից և պատ ճա ռա բա նու թյուն նե

րից ել նե լով՝ գտ նում եմ, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա էր մերժ ման: ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա
քա ցի ա կան դա տա րա նի 10.11.2016 թվա կա նի ո րո շու մը պետք է թողն վեր օ րի նա կան ու ժի 
մեջ՝ սույն կար ծի քում շա րադր ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով, ի սկ դա տա կան ծախ սե րի 
բաշխ ման հար ցը` հա մար վեր լուծ ված:

 Դ Ա  Տ Ա Վ Ո Ր `  Ե. Խունդ կարյան
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ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

 
ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ԵԴ/1057/02/18
դա տա րա նի ո րո շում     2019թ. 
Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ  ԵԴ/1057/02/18  
Նա խա գա հող դա տա վոր` Տ. Նա զա րյան 
Դա տա վոր ներ` Ն. Բար սե ղյան
 Ս. Թո րո սյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
զե կու ցող Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ

2019 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 17-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Նա րի նե Մել քո նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն-

նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 30.11.2018 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Նա րի նե 
Մել քո նյա նի ը նդ դեմ Ալ բերտ Ա լա վեր դյա նի, եր րորդ ան ձ Եր ևան քա ղա քի Քա նա քեռ-Զեյ-
թուն վար չա կան շր ջա նի խնա մա կա լու թյան ու հո գա բար ձու թյան մարմն ի` ե րե խա նե րի բնա-
կու թյան վայ րը մոր բնա կու թյան վայ րով սահ մա նե լու, ա լի մեն տի բռ նա գանձ ման պա հանջ-
նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
 Դի մե լով դա տա րան` Նա րի նե Մել քո նյա նը պա հան ջել է ե րե խա նե րի բնա կու թյան վայ-

րը սահ մա նել մոր բնա կու թյան վայ րը և պա տաս խա նո ղից բռ նա գան ձել ա լի մենտ: 
Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Փի լո սյան) (այ-

սու հետ` Դա տա րան) 04.07.2018 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:
ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

30.11.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ալ բերտ Ա լա վեր դյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` 
 Դա տա րա նի 04.07.2018 թվա կա նի վճի ռը՝ ե րե խա նե րի բնա կու թյան վայ րը մոր բնա կու թյան 
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վայ րով սահ մա նե լու պա հան ջի մա սով, բե կան վել է և գործն ու ղարկ վել է նույն դա տա րան` 
սահ ման ված ծա վա լով նոր քն նու թյան:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Նա րի նե Մել քո նյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցի այի 

3րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 44րդ հոդ վա ծը, 53րդ հոդ վա ծի 1ին 
և 3րդ մա սե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ ե րե խայի լա վա գույն շա հից է բխում սույն 

վե ճի ա րագ լու ծու մը, քա նի որ որ քան այն ձգձգ վում է, այն քան եր կար է շա րու նա կում ե րե-
խայի մոտ մնալ լար ված, ան հան գիստ և ա նո րոշ վի ճա կը, ին չը հս տակ հետ ևում է ՀՀ Եր ևան 
քա ղա քի Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար-
ձու թյան հանձ նա ժո ղո վի 07.05.2018 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյու նից:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն, որ դա տա կան նիս տի ժա մա նակ պա տաս խա-
նող կող մը չի կա րո ղա ցել հիմն ա վո րել այն, թե ին չու Դա տա րա նում սույն գոր ծի քն նու թյան 
ժա մա նակ չի ներ կա յաց րել ե րե խային լսե լու միջ նոր դու թյուն, ի սկ փաս տա բան չու նե նա լու 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ չա րա շա հել է իր ի րա վունք նե րը: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի հիմն ա վո րել, թե ի նչ պես է գնա հա տել ե րե խայի հա սու նու-
թյու նը, կամ ա րդյոք մի այն հա սու նու թյու նը բա վա րար է նման ո րո շում կա յաց նե լու հա մար:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 30.11.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 04.07.2018 թվա կա նի 
վճ ռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը.
1)  Ռո բերտ Ալ բեր տի Ա լա վեր դյա նը ծն վել է 27.02.2010 թվա կա նին, հայ րը Ալ բերտ Ա լա-

վեր դյանն է, մայ րը` Նա րի նե Մել քո նյա նը (հիմք` Եր ևան քա ղա քի Քա նա քեռ-Զեյ թուն քա ղա-
քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանց ման տա րած քային բաժ նի կող մից 03.03.2010 թվա-
կա նին տր ված թիվ ԱԲ 054073 ծնն դյան վկա յա կան և թիվ ԱԲ 004250 հայ րու թյան ճա նաչ ման 
վկա յա կան) (գ.թ. 14, 39):

2) Դա վիթ Ալ բեր տի Ա լա վեր դյա նը ծն վել է 20.12.2016 թվա կա նին, հայրն Ալ բերտ Ա լա-
վեր դյանն է, մայ րը` Նա րի նե Մել քո նյա նը (հիմք` Եր ևան քա ղա քի Քա նա քեռ-Զեյ թուն քա ղա-
քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանց ման տա րած քային բաժ նի կող մից 14.04.2017 թվա-
կա նին տր ված թիվ ԱԲ 514776 ծնն դյան վկա յա կան և թիվ ԱԲ 085791 հայ րու թյան ճա նաչ ման 
վկա յա կան) (գ.թ. 38, 40):

3) ՀՀ Գյում րի քա ղա քի Ա նի թա ղա մա սի Մ. Խո րե նա ցու 6-րդ շեն քի թիվ 59ա հաս ցե ում 
փաս տա ցի բնակ վում են Նա րի նե Ստե փա նի Մել քո նյա նը, Ռո բերտ Ալ բեր տի Ա լա վեր դյա նը, 
Դա վիթ Ալ բեր տի Ա լա վեր դյա նը, Ստե փան Վազ գե նի Մել քո նյա նը և Ռո զա Գառ նի կի Մել-
քո նյա նը (հիմք` « Բարձ րա բերդ» հա մա տի րու թյան 05.02.2018 թվա կա նի թիվ 0113 գրու թյուն) 
(գ.թ. 11): 
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4) ՀՀ Եր ևան քա ղա քի Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի խնա մա կա-
լու թյան և հո գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղո վի 07.05.2018 թվա կա նի թիվ 05/06 «ԵԴ/1057/02/18 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով կող մե րի կյան քի պայ ման նե րի հե տա զո տու թյան ա կտ և վե ճի 
է ու թյան մա սին եզ րա կա ցու թյուն» ակ տի հա մա ձայն` Նա րի նե Մել քո նյա նը ծնող նե րի հետ 
բնակ վում է ք. Գյում րի, Ա նի թա ղա մաս, Մ. Խո րե նա ցու փո ղոց 6 շենք թիվ 59ա հաս ցե ում, 
ո րը 4 սե նյա կա նոց բնա կա րան է՝ վե րա նո րոգ ված, կա հա վոր ված, գա զա ֆի կաց ված, կո մու-
նալ բո լոր հար մա րու թյուն նե րով: 

Ե րե խա ներն ա ռան ձին սե նյակ ու նեն՝ մեծ, լու սա վոր և կա հա վոր ված. դա սա պատ րաս-
տումն ե րի հա մար հար մա րա վետ կա հույ քով, դպ րո ցա կան ան հրա ժեշտ պա րա գա նե րով: (...) 
Տու նայ ցի պա հին ըն տա նի քի բո լոր ան դամն ե րը, բա ցի Ռո բերտ Ա լա վեր դյա նից, տանն է ին: 
Վեր ջի նիս 2018 թվա կա նի հուն վա րի վեր ջին օ րե րին հայ րը վերց րել է Գյում րու թիվ 11 դպ րո-
ցից և իր հետ բե րել է Եր ևան, ո ւր մինչ այժմ բնակ վում են: Փոքր որ դին չա փա զանց կապ ված 
է մոր հետ: Ըն տա նի քում տի րում է ջերմ ու բա րի մթ նո լորտ:

 Նա րի նե Մել քո նյանն աշ խա տում է Յո լյա նի ան վան ա րյու նա բա նա կան ի նս տի տու տում՝ 
որ պես ար տա քին կա պե րի ծրագ րի հա մա կար գող: Հար ևան նե րի և գոր ծըն կեր նե րի կող մից 
բնու թագր վում է որ պես ա ռա քի նի, դրա կան հատ կա նիշ նե րով օ ժտ ված ան ձնա վո րու թյուն, 
հա մեստ և պար կեշտ կին է, ու շա դիր և հո գա տար մայր: 

Ալ բերտ Ա լա վեր դյա նը որ դու և մոր հետ բնակ վում է ք. Եր ևան, Հր. Ներ սի սյան փո ղոց, 
6 շենք, բնա կա րան թիվ 4 հաս ցե ում, ո րը 3 սե նյա կա նոց բնա կա րան է՝ մա քուր, վե րա նո րոգ-
ված, գա զա ֆի կաց ված: Առ կա են կո մու նալ բո լոր հար մա րու թյուն նե րը: Ե րե խան ա ռան ձին 
սե նյակ ու նի` հար մա րա վետ, լու սա վոր և ստեղծ ված են ան հրա ժեշտ բո լոր պայ ման նե րը դա-
սա պատ րաստ ման և հանգս տի հա մար: Սո վո րում է Լ. Տոլս տոյի ան վան թիվ 128 հիմն ա կան 
դպ րո ցի 2-րդ դա սա րա նում: Տու նայ ցի պա հին տանն էր: Շատ կապ ված է հոր հետ: Ա ռանձ-
նազ րույ ցի ժա մա նակ նշել է, որ շատ սի րում է մայ րի կին և եղ բորն ու ժա մա նակ առ ժա մա-
նակ հյու րըն կա լում է նրանց ու նաև կա րո տում: 

Եզ րա կա ցու թյամբ՝ խնա մա կա լու թյան ու հո գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղո վը, ղե կա վար-
վե լով ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 41-րդ, 43-րդ, 52-րդ հոդ ված նե րի և 53-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
կե տի պա հանջ նե րով, «Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծով, 
1989 թվա կա նին ՄԱԿ-ի կող մից ըն դուն ված «Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցի-
այի հա մա պա տաս խան դրույթ նե րով, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 02.06.2016 թվա կա նի թիվ 631-Ն 
ո րոշ մամբ հաս տատ ված խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի կա նո նադ րու-
թյամբ, հիմք ըն դու նե լով ե րե խա նե րի գե րա կա շա հե րը, եր կու եղ բայր մի հար կի տակ ապ-
րե լու և դաս տի ա րակ վե լու ի րա վուն քը, նպա տա կա հար մար է գտել ե րե խա նե րի բնա կու թյան 
վայ րը սահ մա նել մոր բնա կու թյան վայ րը (գ.թ. 51-53):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա-
կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան 
հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն ե րը՝ ե րե խայի լս ված լի նե լու ի րա վուն քի ի րաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե-
րի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և 
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կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:
 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան

դրա դառ նալ ե րե խայի բնա կու թյան վայր սահ մա նե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րի քն նու թյան ըն
թաց քում ե րե խայի լս ված լի նե լու ի րա վուն քի ի րաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 36-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ծնող ներն ի րա վունք 
ու նեն և պար տա վոր են հոգ տա նել ի րենց ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան, կր թու թյան, 
ա ռող ջու թյան, լի ար ժեք ու ներ դաշ նակ զար գաց ման մա սին:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ե րե խան ի րա վունք ու նի 
ա զատ ար տա հայ տե լու իր կար ծի քը, ո րը, ե րե խայի տա րի քին և հա սու նու թյան մա կար դա կին 
հա մա պա տաս խան, հաշ վի է ա ռն վում ի րեն վե րա բե րող հար ցե րում: 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ մա սե րի հա մա ձայն` ե րե խային վե րա բե րող հար ցե րում ե րե-
խայի շա հե րը պետք է ա ռաջ նա հերթ ու շադ րու թյան ար ժա նա նան: Յու րա քան չյուր ե րե խա 
ու նի իր ծնող նե րի հետ կա նո նա վոր ան ձնա կան փոխ հա րա բե րու թյուն ներ և ան մի ջա կան 
շփումն եր պահ պա նե լու ի րա վունք, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, ե րբ դա, դա տա րա նի ո րոշ-
ման հա մա ձայն, հա կա սում է ե րե խայի շա հե րին: Ման րա մաս նե րը սահ ման վում են օ րեն քով:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու-
րա քան չյուր ոք ու նի իր (...) ըն տա նե կան կյան քի (...) նկատ մամբ հար գան քի ի րա վունք:

«Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` 
ե րե խա նե րի նկատ մամբ բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րում, ան կախ այն բա նից, թե դրանք ձեռ-
նարկ վում են սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան հար ցե րով զբաղ վող պե տա կան կամ մաս նա վոր 
հիմն արկ նե րի, դա տա րան նե րի, վար չա կան կամ օ րենսդ րա կան մար մին նե րի կող մից, ա ռաջ-
նա հերթ ու շադ րու թյուն է դարձ վում ե րե խայի լա վա գույն շա հե րին: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
հա մա ձայն` մաս նա կից պե տու թյուն նե րը պար տա վոր վում են ե րե խային ա պա հո վել նրա բա-
րե կե ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ պաշտ պա նու թյամբ և հո գա տա րու թյամբ` ու շադ րու թյան 
առ նե լով նրա ծնող նե րի (...) ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, և այդ նպա տա կով 
ձեռ նար կում են օ րենսդ րա կան ու վար չա կան բո լոր հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րը:

«Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցի այի 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` 
ե րե խան (...) ծնն դյան պա հից ձեռք է բե րում, (...) որ քան դա հնա րա վոր է, իր ծնող նե րին ճա-
նա չե լու և նրանց խնամ քի ի րա վունք:

«Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցի այի 9-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` 
մաս նա կից պե տու թյուն նե րը հար գում են ծնող նե րից մե կից կամ եր կու սից բա ժան ված ե րե-
խայի ի րա վուն քը` կա նո նա վոր կեր պով ան ձնա կան հա րա բե րու թյուն ներ և ո ւղ ղա կի կա պեր 
պահ պա նե լու ծնող նե րի հետ, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ դա հա կա սում է ե րե խայի 
լա վա գույն շա հե րին:

«Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցի այի 12-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` 
իր հա յացք նե րը ձևա կեր պե լու ըն դու նակ ե րե խայի հա մար մաս նա կից պե տու թյուն ներն 
ա պա հո վում են դրանք ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու ի րա վունք այն բո լոր դեպ քե րում, ո րոնք 
վե րա բե րում են ե րե խային: Ե րե խայի հա յացք նե րի նկատ մամբ ցու ցա բեր վում է նրա տա րի-
քին և հա սու նու թյա նը հա մա պա տաս խան պատ շաճ ու շադ րու թյուն:

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ե րե խա է հա մար վում 
18 տա րին չլ րա ցած յու րա քան չյուր ոք, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ նա օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով գոր ծու նա կու թյուն է ձեռք բե րում կամ լրիվ գոր ծու նակ է ճա նաչ վում ա վե լի 
վաղ:
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ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 41-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ե րե-
խա ու նի ըն տա նի քում ապ րե լու և դաս տի ա րակ վե լու, իր ծնող նե րին ճա նա չե լու, նրանց հո-
գա տա րու թյանն ար ժա նա նա լու (որ քան դա հնա րա վոր է), նրանց հետ հա մա տեղ ապ րե լու 
ի րա վունք, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ դա կա րող է հա կա սել ե րե խայի շա հե րին։ 

Ե րե խան ու նի նաև իր ծնող նե րից դաս տի ա րա կու թյուն ստա նա լու, իր շա հե րի ա պա-
հո վու թյան, հա մա կող մա նի զար գաց ման, իր մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյու նը հար գե լու, 
ի նչ պես նաև ֆի զի կա կան, մտա վոր, հոգ ևոր լի ար ժեք զար գաց ման հա մար ան հրա ժեշտ կեն-
սա պայ ման ներ ու նե նա լու ի րա վունք։ (…)

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 44-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ե րե խան ի րա վունք 
ու նի իր ի րա վունք ներն ու շա հե րը շո շա փող ցան կա ցած հարց լու ծե լիս ո ւնկն դիր լի նե լու հար-
ցի քն նու թյա նը և ար տա հայ տե լու սե փա կան կար ծի քը ըն տա նի քում, դա տա կան և այլ մար-
մին նե րում։

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 44-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սի հա մա ձայն` ե րե խան ի րա վունք 
ու նի ա զատ ար տա հայ տե լու իր կար ծի քը, ո րը, ե րե խայի տա րի քին և հա սու նու թյան մա կար-
դա կին հա մա պա տաս խան, հաշ վի է ա ռն վում ի րեն վե րա բե րող հար ցե րում: Ե րե խայի կար-
ծի քը լսե լիս ի րա վա սու մար մի նը օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում ներգ րա վում է ման կա-
կան հո գե բա նի կամ ման կա վար ժի կամ սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղի:

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 44-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` տա սը տա րին լրա-
ցած ե րե խայի կար ծի քը հաշ վի առ նե լը պար տա դիր է` կապ ված խղ ճի ա զա տու թյան հետ, 
ո րո շա կի մի ջո ցա ռումն ե րին մաս նակ ցե լու, ար տադպ րո ցա կան կր թու թյուն ստա նա լուց հրա-
ժար վե լու, ծնող նե րից որ ևէ մե կի հետ ապ րե լու, հա րա զատ նե րի հետ շփ վե լու, օ րեն քով նա-
խա տես ված այլ դեպ քե րում:

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ծնող ներն ի րա վունք 
ու նեն և պար տա վոր են հոգ տա նել ի րենց ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան, ա ռող ջու թյան, 
լի ար ժեք ու ներ դաշ նակ զար գաց ման մա սին: Ծնող նե րը բո լոր այլ ան ձանց հան դեպ ու նեն 
ի րենց ե րե խա նե րին դաս տի ա րա կե լու նա խա պատ վու թյան ի րա վունք։

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` ծնող նե րի` մի մյան-
ցից ա ռան ձին ապ րե լու դեպ քում ե րե խա նե րի բնա կու թյան վայ րը ո րոշ վում է ծնող նե րի հա-
մա ձայ նու թյամբ։ Հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում ծնող նե րի միջև վե ճը լու ծում 
է դա տա րա նը` ել նե լով ե րե խա նե րի շա հե րից և հաշ վի առ նե լով  ե րե խայի կար ծի քը։ Ը նդ 
ո րում, դա տա րա նը հաշ վի է առ նում ե րե խայի կապ վա ծու թյու նը ծնող նե րից յու րա քան չյու րի, 
քույ րե րի ու եղ բայր նե րի հետ, ե րե խայի տա րի քը, ծնող նե րի բա րո յա կան և ան ձնա կան այլ 
հատ կա նիշ ներ, ծնող նե րից յու րա քան չյու րի և ե րե խայի միջև գո յու թյուն ու նե ցող հա րա բե-
րու թյուն նե րը, ե րե խայի դաս տի ա րա կու թյան ու զար գաց ման հա մար պայ ման ներ ստեղ ծե լու 
հնա րա վո րու թյու նը (ծ նող նե րի գոր ծու նե ու թյան (աշ խա տան քի) բնույ թը, նրանց գույ քային ու 
ըն տա նե կան դրու թյու նը և այլն)։

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 67-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` դա տա րա նը ե րե խա-
նե րի խնամ քի և դաս տի ա րա կու թյան հետ կապ ված վե ճե րը քն նե լիս գոր ծին պետք է մաս-
նա կից դարձ նի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմն ին, ան կախ նրա նից, թե ով է 
ներ կա յաց րել ե րե խայի պաշտ պա նու թյան մա սին հայց։ Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-
ձայն`  խ նա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը պար տա վոր է ան ցկաց նել ե րե խայի 
և այն ան ձի (ան ձանց) կյան քի պայ ման նե րի հե տա զո տու թյուն, ո րը (ո րոնք) հա վակ նում է 
(են) ե րե խայի խնամ քի և դաս տի ա րա կու թյան կազ մա կերպ մա նը և դա տա րան ներ կա յաց նել 



181ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

հե տա զո տու թյան ա կտն ու դրա հի ման վրա վե ճի է ու թյան մա սին եզ րա կա ցու թյու նը, (…):
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը բազ միցս ար ձա նագ րել է, որ յու րա քան չյուր ե րե խա ծնն դյան 

պա հից ձեռք է բե րում ըն տա նի քում ապ րե լու և դաս տի ա րակ վե լու, իր ծնող նե րին ճա նա չե-
լու, նրանց հո գա տա րու թյանն ար ժա նա նա լու, նրանց հետ հա մա տեղ ապ րե լու, իր ծնող նե-
րից դաս տի ա րա կու թյուն ստա նա լու, նրա շա հե րի ա պա հո վու թյան, հա մա կող մա նի զար-
գաց ման, նրա մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյու նը հար գե լու, ի նչ պես նաև ֆի զի կա կան, 
մտա վոր, հոգ ևոր լի ար ժեք զար գաց ման հա մար ան հրա ժեշտ կեն սա պայ ման ներ ու նե նա լու 
ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք ներ, ի սկ ծնող ներն ի րա վունք ու նեն և մի ա ժա մա նակ պար տա վոր 
են հոգ տա նել ի րենց ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան, ա ռող ջու թյան, լի ար ժեք ու ներ դաշ-
նակ զար գաց ման և կր թու թյան հա մար: Ե րե խա նե րի և ծնող նե րի նշ ված ի րա վունք նե րի լի-
ար ժեք ի րա կա նաց ման և ծնող նե րի նշ ված պար տա կա նու թյուն նե րի պատ շաճ կա տար ման 
հրա մա յա կա նից ել նե լով` ծնող նե րի հա մար ե րաշ խա վոր ված է նաև այլ ան ձանց հան դեպ 
ի րենց ե րե խա նե րին դաս տի ա րա կե լու նա խա պատ վու թյան ի րա վուն քը: Նշ վա ծի հի ման վրա 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ե րե խայի ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման և պաշտ պա նու-
թյան գոր ծըն թա ցում պար տա վոր է ել նել մի մի այն ե րե խայի լա վա գույն շա հե րից, ե րե խային 
ա պա հո վել բա րե կե ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ հո գա տա րու թյամբ (տե՛ս, օ րի նակ՝ Մար գա
րիտ Հով հան նի սյանն ը նդ դեմ Ար թուր Թո րո սյա նի թիվ Ե ԱԴԴ/1513/02/08 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.04.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած մեկ այլ ո րոշ մամբ ևս ար տա հայ տել 
է ի րա վա կան դիր քո րո շում առ այն, որ դա տա րան նե րը ե րե խայի ի րա վունք նե րը շո շա փող 
ցան կա ցած գործ քն նե լիս ա ռաջ նայ նու թյու նը պետք է տան ե րե խայի շա հե րի ա ռա վել ա պա-
հով մա նը (տե՛ս, Ա նի Մար տի րո սյանն ը նդ դեմ Գուր գեն Խա լա թյա նի թիվ Ե ԱՔԴ/0474/02/11 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 23.03.2012 թվա կա նի ո րո շու մը): 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շումն ե րից մե կում գտել է, որ ծնող նե րի` մի մյան ցից 
ա ռան ձին ապ րե լու և ե րե խա նե րի բնա կու թյան վայ րի շուրջ ծնող նե րի հա մա ձայ նու թյան բա-
ցա կա յու թյան դեպ քում ե րե խա նե րի բնա կու թյան վայ րը ո րո շե լիս դա տա րա նը պետք է հա-
մե մա տա կան գնա հա տա կան տա և պատ ճա ռա բա նի, թե որ ծնո ղի հետ բնակ վելն է բխում 
ե րե խայի շա հե րից և նպաս տում ե րե խայի դաս տի ա րա կու թյանն ու զար գաց մա նը (տե՛ս, Ա րա 
Միր զա խա նյանն ը նդ դեմ Դի ա նա Խա չատ րյա նի թիվ 3432(ՏԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.03.2007 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Անդ րա դառ նա լով «ե րե խայի լա վա գույն շահ» հաս կա ցու թյա նը` Մար դու ի րա վունք նե-
րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ՝ Եվ րո պա կան դա տա րա նը) ևս ար տա հայ տել է այն 
ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ պե տա կան ի րա վա սու մար մին նե րի, այդ թվում նաև` դա տա-
րան նե րի կող մից ե րե խայի խնամ քի և դաս տի ա րա կու թյան վե րա բե րյալ վե ճե րի լուծ ման 
հա մար վճ ռո րոշ նշա նա կու թյուն ու նեն ե րե խայի լա վա գույն շա հե րը, ո րոնց գնա հա տու մը 
կախ ված է կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րից (տե՛ս, C. v. Finland գոր ծով Եվ րո պա կան դա
տա րա նի 09.05.2006 թվա կա նի վճի ռը, 52րդ կետ): 

Եվ րո պա կան դա տա րա նը մեկ այլ վճ ռով ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել առ 
այն, որ Կոն վեն ցի այի 8-րդ հոդ վածն ար գե լում է ծնո ղի շա հե րից ել նե լով թույ լատ րել նրան 
կա տա րե լու այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք կվն ա սեն ե րե խայի ա ռող ջու թյանն ու զար-
գաց մա նը (տե՛ս, Johansen v. Norway գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 07.08.1996 թվա կա նի 
վճի ռը, 78րդ կետ): 

Ե րե խայի դաս տի ա րա կու թյա նը մաս նակ ցե լու և նրա հետ շփ վե լու ծնո ղի ի րա վուն քը 



182 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

բխում է նաև Կոն վեն ցի այի 8-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված` ըն տա նե կան կյան քի նկատ մամբ 
յու րա քան չյու րի հար գան քի ի րա վուն քի է ու թյու նից, ո րի վե րա բե րյալ Եվ րո պա կան դա տա րա-
նի կող մից ձևա վոր ված նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն` Կոն վեն ցի այի 8-րդ հոդ վա ծի 
տե սան կյու նից ե րե խայի և ծնող նե րի` մի մյանց հետ շփ վե լու ի րա վունքն ըն տա նե կան կյան-
քի հիմն ա րար տար րե րից մեկն է (տե՛ս, Eriksson v. Sweden գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա
նի 22.06.1989 թվա կա նի վճի ռը, 58րդ կետ): Ա վե լին, ը ստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի` բնա-
կա նոն ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րը չեն դա դա րում ծնող նե րից մե կի ա ռանձ նա նա լու 
կամ նրանց ա մուս նա լուծ վե լու դեպ քում, ան գամ ե թե դրա ար դյուն քում ե րե խան դա դա րում 
է բնակ վել ծնող նե րից մե կի հետ (տե՛ս, Mustafa and Armağan Akın v. Turkey գոր ծով Եվ րո պա
կան դա տա րա նի 06.04.2010 թվա կա նի վճի ռը, 19րդ կետ):

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

05.10.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-919 ո րոշ մամբ ան դրա դառ նա լով ՀՀ ըն տա նե կան 
օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րումն ե րի սահ մա նադ րաի րա-
վա կան բո վան դա կու թյա նը՝ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար տա հայ տել է այն ի րա-
վա կան դիր քո րո շու մը, որ ըն տա նե կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում «ե րե խայի շահ» 
հաս կա ցու թյու նը բարձ րաց վել է հա մընդ հա նուր ճա նա չում ստա ցած ի րա վա կան սկզ բուն-
քի աս տի ճա նի և հան դի սա նում է ըն տա նե կան օ րենսդ րու թյան հիմ քում ըն կած ի նք նու րույն 
սկզ բունք: Ը ստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վկա յա կոչ ված ո րոշ ման՝ ՀՀ ըն տա նե կան 
օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված ի րա վադ րույ թում «ընդ ո րում» բա-
ռա կա պակ ցու թյու նից հե տո ամ րագր ված պայ ման նե րը, այն է` «ե րե խայի կապ վա ծու թյու նը 
ծնող նե րից յու րա քան չյու րի, քույ րե րի ու եղ բայր նե րի հետ, ե րե խայի տա րի քը, ծնող նե րի բա-
րո յա կան և ան ձնա կան այլ հատ կա նիշ նե րը, ծնող նե րից յու րա քան չյու րի և ե րե խայի միջև 
գո յու թյուն ու նե ցող հա րա բե րու թյուն նե րը, ե րե խայի դաս տի ա րա կու թյան ու զար գաց ման հա-
մար պայ ման ներ ստեղ ծե լու հնա րա վո րու թյու նը (ծ նող նե րի գոր ծու նե ու թյան (աշ խա տան քի) 
բնույ թը, նրանց գույ քային ու ըն տա նե կան դրու թյունն)» այն նվա զա գույն պայ ման ներն են, 
ո րոնք ճշգր տում և բա ցա հայ տում են վի ճարկ վող դրույթ նե րում «ե րե խա նե րի շա հե րից» հաս-
կա ցու թյան բո վան դա կու թյու նը, բնո րոշ հատ կա նիշ նե րի շր ջա նա կը: Ը նդ ո րում, վե րը նշ ված 
պայ ման նե րը սպա ռիչ չեն, և ե րե խայի շա հը գնա հա տե լիս օ րենս դի րը դա տա րան նե րի հայե-
ցո ղու թյանն է վե րա պա հում նաև այլ պայ ման ներ հաշ վի առ նե լը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ-
վա ծի 3-րդ մա սում «ընդ ո րում» բա ռա կա պակ ցու թյու նից հե տո թվարկ ված պայ ման նե րը 
պար տա վո րեց նում են դա տա րան նե րին ե րե խայի շա հը գնա հա տե լիս հիմք ըն դու նել այդ 
պայ ման նե րը, ի նչ պես նաև, ա ռաջ նորդ վե լով ի րենց հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյամբ, հիմք ըն-
դու նել նաև այլ պայ ման ներ, ե թե դա տա րա նի գնա հատ մամբ այդ պի սիք կան: Հետ ևա բար 
ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում օգ տա գործ ված` «ե րե խա նե րի շա-
հեր» հաս կա ցու թյու նը են թա կա է գնա հատ ման յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում` ել նե լով 
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տվյալ գոր ծի բո լոր փաս տա կան հան գա մանք նե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյու նից:
 Հիմք ըն դու նե լով ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 05.10.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-

919 ո րոշ մամբ ար տա հայ տած դիր քո րո շումն ե րը, Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային 
ի րա վուն քը և ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսդ րու թյու նը` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ «ե րե-
խայի շահ» կամ «ե րե խայի լա վա գույն շա հեր» հաս կա ցու թյուն ներն ի րա վա կի րառ պրակ տի-
կա յում պետք է ըն կալ վեն ու կի րառ վեն հետ ևյալ ե րեք ի մաստ նե րով.

1) որ պես ե րե խայի ի րա վունք. ե րե խան ու նի իր լա վա գույն շա հե րի բա ցա հայտ ման և 
դրանց ա ռաջ նային նշա նա կու թյան տրա մադր ման ի րա վունք այն դեպ քում, ե րբ ի րա վա սու 
մարմն ի կող մից կա յաց վող ո րո շումն ա ռնչ վում է ե րե խայի և այլ ան ձանց ի րա վունք նե րին ու 
շա հե րին, և առ կա է դրանց հա վա սա րակշռ ման ան հրա ժեշ տու թյուն, 

2) որ պես ի րա վա կան-մեկ նա բա նո ղա կան սկզ բունք. ե րե խայի ի րա վա կան վի ճա կին 
ա ռնչ վող տար բեր մեկ նա բա նու թյուն նե րի և ըն կա լումն ե րի տե ղիք տվող ցան կա ցած ի րա վա-
կան նորմ պետք է մեկ նա բան վի և կի րառ վի` ել նե լով ե րե խայի լա վա գույն շա հե րի ա ռա վել 
ա պա հով ման նկա տա ռու մից, 

3) որ պես ըն թա ցա կար գային կար գա վոր ման կա նոն. ե րե խային ա ռնչ վող ո րո շումն ե րի 
ըն դուն ման ըն թաց քում պետք բա ցա հայտ վի նաև ե րե խայի ի րա վունք նե րի և շա հե րի վրա 
այդ ո րոշ ման հնա րա վոր ազ դե ցու թյու նը (տե՛ս, Ա նի Սարգ սյանն ը նդ դեմ Ար մեն Փե րո յա նի 
թիվ Ե ԱՆԴ/4073/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.07.2016 թվա
կա նի ո րո շու մը): 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ծնող նե րի` մի մյան ցից ա ռան ձին ապ րե-
լու դեպ քում ե րե խա նե րի բնա կու թյան վայ րը ո րո շե լիս դա տա րա նը յու րա քան չյուր կոնկ րետ 
գոր ծով պետք է ել նի ե րե խայի լա վա գույն շա հե րից` այն գնա հա տե լիս որ պես հիմք ըն դու նե-
լով օ րենսդ րո րեն սահ ման ված հետ ևյալ պայ ման նե րը.

1) ե րե խայի կապ վա ծու թյու նը ծնող նե րից յու րա քան չյու րի, քույ րե րի ու եղ բայր նե րի հետ, 
2) ե րե խայի տա րի քը, 
3) ծ նող նե րի բա րո յա կան և ան ձնա կան այլ հատ կա նիշ նե րը, 
4) ծ նող նե րից յու րա քան չյու րի և ե րե խայի միջև գո յու թյուն ու նե ցող հա րա բե րու թյուն նե րը, 
5) ե րե խայի դաս տի ա րա կու թյան ու զար գաց ման հա մար պայ ման ներ ստեղ ծե լու հնա-

րա վո րու թյու նը (ծ նող նե րի գոր ծու նե ու թյան (աշ խա տան քի) բնույ թը, նրանց գույ քային ու ըն-
տա նե կան դրու թյու նը և այլն):

 Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ե րե խայի բնա կու թյան վայ-
րը ո րո շե լու հայ ցա պա հան ջի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծեր քն նե լիս դա տա րա նը կա րող է 
բա ցա հայ տել ե րե խայի լա վա գույն շա հե րը՝ հիմք ըն դու նե լով ոչ մի այն ե րե խայի լա վա գույն 
շա հե րը ո րո շե լու օ րենսդ րո րեն կան խո րոշ ված վե րոգ րյալ չա փա նիշ նե րը, այլ նաև տվյալ 
գոր ծով դա տա րան ներ կա յաց ված և դա տա րա նին հայտ նի այլ պայ ման ներ: Ը նդ ո րում, ե րե-
խայի բնա կու թյան վայ րը ո րո շե լիս ե րե խայի լա վա գույն շա հե րի բո վան դա կու թյան մեջ ը նդ-
գրկ վող յու րա քան չյուր չա փա նի շի բա ցա հայտ ման հար ցը դա տա րա նը պար զում է գոր ծում 
ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն ված 
ներ քին հա մոզ մամբ գոր ծում առ կա յու րա քան չյուր ա պա ցույ ցի ան մի ջա կան գնա հատ ման 
ար դյուն քում: Այլ կերպ ա սած՝ ե րե խայի բնա կու թյան վայ րը ո րո շե լիս ե րե խայի լա վա գույն 
շա հե րի բո վան դա կու թյան մեջ ը նդ գրկ վող յու րա քան չյուր չա փա նի շի առ կա յու թյան կամ բա-
ցա կա յու թյան մա սին դա տա րա նի դիր քո րո շու մը պետք է ձևա վոր վի գոր ծով ձեռք բեր ված 
բո լոր թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա-
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զոտ ման ար դյուն քում՝ հաշ վի առ նե լով ա պա ցույց նե րի հա մակ ցու թյու նը և փո խա դարձ կա-
պը, ի նչ պես նաև դա տա րա նի ներ քին հա մոզ մուն քը (տե՛ս, Ան նա Ա սատ րյանն ը նդ դեմ Դա
վիթ Խա չատ րյա նի թիվ Ե ՄԴ/0124/02/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
28.12.2015 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում վե րա հաս տա տել վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր-
քո րո շումն ե րը՝ մի ա ժա մա նակ ան դրա դառ նա լով ե րե խայի՝ դա տա րա նում լս ված լի նե լու ի րա-
վուն քի ի րաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին վեր ջի նիս բնա կու թյան վայ րը ո րո շե լու ի րա-
վա կար գա վոր ման հա մա տեքս տում: 

Եվ րո պա կան դա տա րա նը բազ միցս վե րա հաս տա տել է այն դիր քո րո շու մը, որ ե րե խան 
ու նի լս ված լի նե լու ի րա վունք ի րեն վե րա բե րող հար ցե րի շուրջ: Մաս նա վո րա պես, ե րբ ե րե-
խա նե րը բա վա կա նա չափ հա սուն են և ու նակ են ձևա վո րե լու ի րենց սե փա կան կար ծի քը, 
դա տա րան նե րը պետք է գնա հա տեն նրանց տե սա կետ նե րը և զգաց մունք նե րը, ի նչ պես նաև 
ան ձնա կան կյան քի նկատ մամբ հար գան քի ի րա վուն քը (տե´ս, N.TS. and Others v. Georgia 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 02.02.2016 թվա կա նի վճի ռը, 72րդ կետ): Ի րա վի ճակն այլ 
է, ե րբ ե րե խա նե րը դեռ շատ ման կա հա սակ են և ան կա րող են ար տա հայ տել ի րենց տե սա կե-
տը: Մաս նա վո րա պես Sahin v. Germany գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 08.07.2003 թվա
կա նի վճ ռով ( §§ 7275) դա տա րա նը ի րա վա չափ է հա մա րել հն գա մյա ե րե խային դա տա րա-
նում չլ սե լը՝ հաշ վի առ նե լով վեր ջի նիս տա րի քը և հա սու նու թյու նը: Եվ րո պա կան դա տա րա նը 
ե կել է նման եզ րա հանգ ման՝ հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ հա մա պա տաս խան մաս նա-
գե տը հան դի պել է ե րե խային և ծնող նե րին և ու սումն ա սի րել է ծնող նե րից յու րա քան չյու րի և 
ե րե խայի միջև գո յու թյուն ու նե ցող հա րա բե րու թյուն նե րը (տե´ս, նաև Petrov and X v. Russia 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 23.10.2018 թվա կա նի վճի ռը, 108րդ կետ): 

Եվ րո պա կան դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով դա տա րա նում ե րե խայի լս ված լի նե լու 
խնդ րին, գտել է, որ որ պես ը նդ հա նուր կա նոն՝ ներ պե տա կան դա տա րան ներն ի րենք են գնա-
հա տում ներ կա յաց ված ա պա ցույց նե րը, նե րա ռյալ հա մա պա տաս խան փաս տե րը պար զե լու 
մի ջոց նե րը: Եվ րո պա կան դա տա րա նը գտել է, որ ներ պե տա կան դա տա րա նում ե րե խային 
լսե լու պար տա դիր պա հանջ սահ մա նե լը չա փա զանց ծայ րա հեղ մո տե ցում է և սույն հար ցի 
լու ծու մը կախ ված է յու րա քան չյուր գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րից՝ հաշ վի առ նե լով ե րե-
խայի տա րի քը և հա սու նու թյու նը (տե´ս, Sahin v. Germany գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
08.07.2003 թվա կա նի վճի ռը, 73րդ): 

Եվ րո պա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ևս ար ձա նագ րում է, որ ե րե խայի լա վա գույն շա հը պար զե լու հա մար 
հարկ է հաշ վի առ նել նաև նրա լս ված լի նե լու ի րա վուն քի ի րաց ման հնա րա վո րու թյու նը: Վճ-
ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է այն կար ևոր հան գա ման քը, որ պե տու թյու նը կրում է պո զի-
տիվ պար տա կա նու թյուն ա պա հո վե լու իր հա յացք նե րը ձևա կեր պե լուն ու նակ ե րե խայի հա-
մար դրանք ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու ի րա վուն քի ի րա ցու մը: Հարկ է փաս տել, որ թե՛ ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյամբ, թե՛ մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով և թե՛ օ րենսդ րու թյամբ ե րե խային 
ի րա վունք է վե րա պահ վել իր ի րա վունք ներն ու շա հե րը շո շա փող ցան կա ցած հարց լու ծե լիս 
սե փա կան կար ծիքն ար տա հայ տել դա տա կան և այլ մար մին նե րում։ Այ սինքն՝ ե րե խան ի րա-
վունք ու նի ա զատ ար տա հայ տել իր կար ծի քը, ո րը ե րե խայի տա րի քին և հա սու նու թյան մա-
կար դա կին հա մա պա տաս խան, հաշ վի է ա ռն վում ի րեն վե րա բե րող հար ցե րում: Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օ րենս դի րը տա սը տա րին լրա ցած ե րե խայի կար ծի քը հաշ-
վի առ նե լը սահ մա նել է որ պես պար տա դիր պա հանջ, ի սկ մինչև տա սը տա րե կան ե րե խայի 
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կար ծի քը հաշ վի առ նե լը վե րա պա հել է դա տա րա նի հայե ցո ղու թյա նը: Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի գնա հատ մամբ դա տա րանն այս հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյունն ի րա կա նաց նե լիս պետք 
է հաշ վի առ նի ե րե խայի տա րի քը և հա սու նու թյու նը, ի նչ պես նաև գոր ծի հան գա մանք նե րը, 
մաս նա վո րա պես՝ ա րդյոք ե րե խայի նշ ված ի րա վունքն ար դեն ի սկ ի րաց վել է հա մա պա տաս-
խան ի րա վա սու թյուն ու նե ցող այլ մար մին նե րի կող մից: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ե րե խայի բնա կու-
թյան վայ րը ո րո շե լու ի րա վա կար գա վոր ման հա մա տեքս տում մինչև տա սը տա րե կան ե րե-
խայի կար ծի քը պար տա դիր չէ դա տա րա նի հա մար, և վե րոն շյալ խն դի րը լու ծե լիս դա տա-
րա նը պետք է ել նի կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րից, ե րե խայի տա րի քից և հա սու նու թյան 
մա կար դա կից և ա ռաջ նորդ վի ե րե խայի լա վա գույն շա հե րով՝ ա պա հո վե լով «ե րե խայի լա վա-
գույն շա հե րի» բո վան դա կու թյու նը կազ մող ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի առ կա յու թյու նը:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, Նա րի նե Մել քո նյա նի հայ ցը բա վա րա րե լով, ե րե խա նե րի 
բնա կու թյան վայ րը մոր բնա կու թյան վայ րը սահ մա նե լու պա հան ջի մա սով պատ ճա ռա բա-
նել է, որ ե րե խա նե րի բնա կու թյան վայ րը ո րո շե լիս հա տուկ կար ևո րում և ա ռանց քային է 
հա մա րում Դա վիթ Ա լա վեր դյա նի տա րի քը, վեր ջինս ծն վել է 23.12.2016 թվա կա նին, գոր ծի 
դա տաքն նու թյան ըն թաց քում մոտ մեկ ու կես տա րե կան է, ծնող նե րի ա ռան ձին ապ րե լու պա-
հից ի վեր բնակ վել է մոր հետ, ման կա հա սակ տա րի քով պայ մա նա վոր ված կեն սա կան կար-
ևոր ֆունկ ցի ա նե րի ի րա կա նաց ման հա մար (կե րակ րում, սա նի տա րա հի գի ե նիկ խնամք և 
այլն) վեր ջի նիս ա ռա վել ան հրա ժեշտ է մոր կող մից ի րա կա նաց վող խնամ քը: Մի ա ժա մա նակ  
Դա տա րա նը խիստ կար ևո րել է ան չա փա հաս ներ Դա վիթ և Ռո բերտ Ա լա վեր դյան նե րին մի-
մյան ցից չհե ռաց նե լու, հա մա տեղ բնակ վե լու և դաս տի ա րակ վե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, որ-
պի սի հան գա ման քը հատ կա պես կար ևոր վել է՝ պայ մա նա վոր ված նրա նով, որ ե րե խա նե րի 
ծնող նե րը հե ռա ցել են մի մյան ցից, ի նչն ի նք նին սթ րե սա ծին հան գա մանք է նրանց հա մար և 
մի մյան ցից ա ռանձ նաց նե լը կա րող է հան գեց նել ա ռա վել ծանր և խո րը հո գե բա նա կան խն-
դիր նե րի և ճն շումն ե րի:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Ալ բերտ Ա լա վեր դյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը` 
ե րե խա նե րի բնա կու թյան վայ րը մոր բնա կու թյան վայ րը սահ մա նե լու պա հան ջի մա սով, Դա-
տա րա նի վճի ռը բե կա նել է և գործն ու ղար կել է նույն դա տա րան նոր քն նու թյան` պատ ճա-
ռա բա նե լով, որ ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 44-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սով սահ ման վել է, որ 
ե րե խան, ի րեն վե րա բե րող հար ցե րում, ի րա վունք ու նի ա զատ ար տա հայ տե լու իր կար ծի քը` 
ը ստ վեր ջի նիս տա րի քի և հա սու նու թյան մա կար դա կի, այ սինքն` նշ ված հոդ վա ծով հնա րա-
վո րու թյուն է տր վել հաշ վի առ նել նաև տա սը տա րին չլ րա ցած ե րե խայի կար ծի քը, ո ւս տի 
նման պայ ման նե րում բո ղո քա բե րի միջ նոր դու թյու նը` ե րե խայի կար ծի քը լսե լու վե րա բե րյալ, 
պետք է բա վա րա րել և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան, ո րի ըն թաց քում էլ, ե րե խայի հա մա-
ձայ նու թյամբ, ման կա կան հո գե բա նի, ման կա վար ժի կամ սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղի ներգ-
րավ մամբ պետք է լսել 27.02.2010 թվա կա նին ծն ված Ռո բերտ Ա լա վեր դյա նի կար ծի քը, ո րից 
հե տո նոր ան դրա դառ նալ նրա բնա կու թյան վայ րը սահ մա նե լու հար ցին: 

 Վե րը շա րադր ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր-
ծի փաս տե րը և գնա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու-
թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ծնող նե րի` մի մյան ցից ա ռան ձին ապ րե լու 
դեպ քում ե րե խա նե րի բնա կու թյան վայ րը ո րո շե լիս դա տա րա նը յու րա քան չյուր կոնկ րետ 
գոր ծով պետք է ել նի ե րե խայի լա վա գույն շա հե րից` այն գնա հա տե լիս որ պես հիմք ըն դու-
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նե լով ոչ մի այն ե րե խայի լա վա գույն շա հե րը ո րո շե լու օ րենսդ րո րեն կան խո րոշ ված չա փա-
նիշ նե րը, այլ նաև տվյալ գոր ծով դա տա րան ներ կա յաց ված և դա տա րա նին հայտ նի մյուս 
բո լոր պայ ման նե րը: Ե րե խայի բնա կու թյան վայ րը ո րո շե լիս ե րե խայի լա վա գույն շա հե րի 
բո վան դա կու թյան մեջ ը նդ գրկ վող յու րա քան չյուր չա փա նի շի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա-
յու թյան մա սին դա տա րա նի դիր քո րո շու մը պետք է ձևա վոր վի գոր ծով ձեռք բեր ված բո լոր 
թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ-
ման ար դյուն քում՝ հաշ վի առ նե լով ա պա ցույց նե րի հա մակ ցու թյու նը և փո խա դարձ կա պը, 
ի նչ պես նաև դա տա րա նի ներ քին հա մոզ մուն քը: Հետ ևա բար ե րե խայի բնա կու թյան վայ րը 
ո րո շե լու պա հան ջի հի ման վրա հա րուց ված սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պար տա վոր էր գոր ծում առ կա բո լոր թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի 
ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն ված ներ քին հա-
մոզ մամբ ան մի ջա կա նո րեն գնա հա տել գոր ծում առ կա յու րա քան չյուր ա պա ցույց՝ պար զե լու 
հա մար ե րե խայի լա վա գույն շա հե րը ո րո շե լու բո լոր չա փա նիշ ներն ու պայ ման նե րը: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ռո բերտ Ա լա վեր դյա նը ծն վել է 27.02.2010 թվա կա-
նին, Դա վիթ Ա լա վեր դյա նը` 20.12.2016 թվա կա նին, հայրն Ալ բերտ Ա լա վեր դյանն է, մայ րը` 
Նա րի նե Մել քո նյա նը: Նա րի նե Մել քո նյա նը և Ալ բերտ Ա լա վեր դյա նը հա մա տեղ բնակ վել են 
մինչև 2017 թվա կա նի դեկ տեմ բեր ա մի սը, ո րից հե տո Նա րի նե Մել քո նյա նը ե րե խա նե րի հետ 
հե ռա ցել է, վեր ջին նե րիս հետ մի ա սին բնակ վում է ՀՀ Շի րա կի մար զի Գյում րի քա ղա քի Ա նի 
թա ղա մա սի Մ. Խո րե նա ցի փո ղո ցի 6-րդ շենք թիվ 59ա հաս ցե ում: Ան չա փա հաս ե րե խա նե-
րից Ռո բերտ Ա լա վեր դյա նը սկ սած 2018 թվա կա նի հուն վար ամ սից հոր հետ մի ա սին բնակ-
վում է նրա բնա կու թյան վայ րում, ի սկ Դա վիթ Ա լա վեր դյա նը` մոր հետ մի ա սին մոր բնա կու-
թյան վայ րում: Եր ևան քա ղա քի Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջա նի խնա մա կա լու թյան 
ու հո գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղո վի կող մից կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րի հա մա ձայն` 
« Նա րի նե Մել քո նյա նը ծնող նե րի հետ մի ա սին բնակ վում է ՀՀ Շի րա կի մար զի Գյում րի քա-
ղա քի Ա նի թա ղա մա սի Մ. Խո րե նա ցի 6-րդ շեն քի 59ա հաս ցե ում գտն վող չորս սե նյա կա նոց 
բնա կա րա նում, ո րը վե րա նո րո գած է, կա հա վոր ված, գա զա ֆի կաց ված, կո մու նալ բո լոր հար-
մա րու թյուն նե րով, ե րե խա ներն ու նեն ա ռան ձին սե նյակ` մեծ, լու սա վոր և կա հա վոր ված դա-
սա պատ րաս տումն ե րի հա մար հար մա րա վետ կա հույ քով, դպ րո ցա կան ան հրա ժեշտ պա րա-
գա նե րով: Ու նեն նաև ա ռանձ նաց ված սե նյակ: Փոքր որ դին չա փա զանց կապ ված է մոր հետ: 
Ալ բերտ Ա լա վեր դյա նը որ դու և մոր հետ բնակ վում է Եր ևան քա ղա քի Հր. Ներ սի սյան փո ղո ցի 
6-րդ շեն քի թիվ 4 հաս ցե ում, ո րը ե րեք սե նյա կա նոց բնա կա րան է, մա քուր, վե րա նո րոգ ված, 
գա զա ֆի կաց ված, առ կա են կո մու նալ բո լոր հար մա րու թյուն նե րը: Ե րե խան ա ռան ձին սե նյակ 
ու նի` հար մա րա վետ, լու սա վոր և ստեղծ ված են ան հրա ժեշտ բո լոր պայ ման նե րը դա սա պատ-
րաստ ման և հանգս տի հա մար: Սո վո րում է Լ. Տոլս տոյի ան վան թիվ 128 հիմն ա կան դպ րո ցի 
2-րդ դա սա րա նում: Տու նայ ցի պա հին տանն էր, շատ կապ ված է հոր հետ: Ա ռանձ նազ րույ ցի 
ժա մա նակ նշել է, որ շատ սի րում է մայ րի կին և եղ բո րը և ժա մա նակ առ ժա մա նակ հյու րըն-
կա լում է նրանց ու նաև կա րո տում»:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ 
և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման հի ման վրա չի զնա հա տել գոր ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե րը, 
մաս նա վո րա պես` ան տե սել է ՀՀ Եր ևան քա ղա քի Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջա նի ղե-
կա վա րի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղո վի 07.05.2018 թվա կա նի թիվ 
05/06 եզ րա կա ցու թյու նը: Մինչ դեռ նշ ված եզ րա կա ցու թյամբ կար ևոր վել է մի հար կի տակ 
եր կու եղ բայր նե րի հա մա տեղ ապ րե լու հան գա ման քը: Հանձ նա ժո ղո վը գտել է, որ ե րե խա նե-
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րի ա ռան ձին ապ րե լու դեպ քում կան տես վեն եր կու եղ բայր նե րի՝ մի մյանց հետ ա նընդ հատ և 
ա նար գել շփ վե լու, հա մա տեղ ապ րե լու և դաս տի ա րակ վե լու լա վա գույն շա հե րը: Բա ցի այդ, 
եզ րա կա ցու թյամբ ար ձա նագր ված է նաև այն փաս տը, որ Ռո բերտ Ա լա վեր դյանն ա ռանձ-
նազ րույ ցի ժա մա նակ նշել է, որ « շատ է սի րում մայ րի կին և եղ բո րը և ժա մա նակ առ ժա-
մա նակ հյու րըն կա լում է նրանց և կա րո տում»: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը գտ նում է, որ ան հիմն է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի հետ ևու թյունն այն մա սին, որ պետք է 
լսել 27.02.2010 թվա կա նին ծն ված Ռո բերտ Ա լա վեր դյա նի կար ծի քը` նկա տի ու նե նա լով, որ 
ե րե խային դա տա րա նում լսե լու ան հրա ժեշ տու թյունն այդ պես էլ չի հիմն ա վոր վել այն պա րա-
գա յում, ե րբ խնա մա կա լու թյան ու հո գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղովն ար դեն ի սկ ա պա հո վել 
է տա սը տա րին չլ րա ցած ե րե խայի՝ Ռո բերտ Ա լա վեր դյա նի լս ված լի նե լու ի րա վուն քը, այլ 
կերպ ա սած՝ վեր ջինս ի րա կա նաց րել է այն բո լոր ան հրա ժեշտ և բա վա րար գոր ծո ղու թյուն նե-
րը, ո րոնք կի րա կա նաց վե ին ե րե խայի՝ դա տա րա նում լս ված լի նե լու պա րա գա յում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ել նե լով ե րե խա նե րի լա վա գույն շա հե րից և հաշ վի առ նե լով  
ե րե խայի կապ վա ծու թյու նը ծնող նե րից յու րա քան չյու րի ու եղ բոր հետ, ե րե խայի տա րի քը, 
ծնող նե րի բա րո յա կան և ան ձնա կան այլ հատ կա նիշ նե րը, ծնող նե րից յու րա քան չյու րի և ե րե-
խայի միջև գո յու թյուն ու նե ցող հա րա բե րու թյուն նե րը, ե րե խայի դաս տի ա րա կու թյան ու զար-
գաց ման հա մար պայ ման ներ ստեղ ծե լու հնա րա վո րու թյու նը, հե տա զո տե լով գոր ծով ձեռք 
բեր ված բո լոր ա պա ցույց նե րը, գտ նում է, որ ներ կա յումս ան չա փա հաս ներ Դա վիթ և Ռո բերտ 
Ա լա վեր դյան նե րի բնա կու թյան վայ րը մոր՝ Նա րի նե Մել քո նյա նի հետ սահ մա նե լը բխում է 
ե րե խա նե րի լա վա գույն շա հե րից: Ո ւս տի Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նման 
պայ ման նե րում հայ ցը պետք է բա վա րար վեր, որ պի սի ի րա վա չափ եզ րա հանգ ման և ե կել է 
Դա տա րա նը, ի նչն ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից:

 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա-
վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ու-
ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում ան հրա ժեշտ է կի-
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ 
կե տով սահ ման ված՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա-
լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն ա վոր մամբ. 

Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամկ ե տում 
իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, 
որ գոր ծը ող ջա միտ ժամկ ե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ-
րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր: Հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի 
ձգձ գումն ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից։ 

Տ վյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, 
քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք 
հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։ Ը նդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Դա-
տա րա նի վճ ռին օ րի նա կան ո ւժ է տա լիս ե րե խա նե րի բնա կու թյան վայ րը մոր բնա կու թյան 
վայ րը սահ մա նե լու պա հան ջը բա վա րա րե լու մա սով՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ 
Դա տա րա նի վճի ռը վե րաքն նու թյան կար գով, հա մա պա տաս խա նա բար նաև վճ ռա բե կու-
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թյան կար գով բո ղո քարկ վել է մի այն այդ մա սով:
5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 քն նու թյան հետ կապ-
ված այլ ծախ սե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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, ո րի դեմ կա յաց վել է եզ րա փա կիչ դա տա կան ա կտ, 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, ի նչ 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 ան հրա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի 
ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` վե րաքն նիչ կամ Վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քն նու թյան հետ կապ-
ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են նույն գլ խի կա-
նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, որ-
պի սի պայ ման նե րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը են թա կա է բե կան ման, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի րա վա կար գա վո րու մը, գտ նում է, որ Ալ բերտ Ա լա վեր դյա նից հօ գուտ 
Նա րի նե Մել քո նյա նի են թա կա է բռ նա գանձ ման 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի 
հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
ՈՐՈՇԵՑ

4. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 30.11.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և ե րե խա նե րի բնա կու թյան վայ րը մոր բնա կու թյան վայ րով 
սահ մա նե լու պա հան ջը բա վա րա րե լու մա սով օ րի նա կան ո ւժ տալ Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա-
նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 04.07.2018 թվա կա նի վճ ռին: 

5. Ալ բերտ Ա լա վեր դյա նից հօ գուտ Նա րի նե Մել քո նյա նի բռ նա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ՝ 
որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուրք: 

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
 ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/4054/02/16
 դա տա րա նի ո րո շում      2019թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ  Ե ԿԴ/4054/02/16
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝  Ս. Մի քայե լյան 
Դա տա վոր ներ՝ Ա. Սմ բա տյան 
 Հ. Ե նո քյան

 
ՈՐՈՇՈՒՄ

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան  
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով՝

 
նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
զե կու ցող Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈԻՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի մար տի 28-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նի ներ-

կա յա ցու ցիչ Կա րեն Տո նո յա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 02.03.2018 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե 
Բյո ւո նի ը նդ դեմ « Հա յաս տա նի Ա մե րի կյան Հա մալ սա րան» հիմն ադ րա մի (այ սու հետ` Հիմ-
նադ րամ)` Հիմն ադ րա մի տնօ րեն Ար մեն Տեր Կյու րե ղյա նի՝ կար գա պա հա կան վա րույթ հա-
րու ցե լու մա սին թիվ 25-Ա հրա մա նը, Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նի հետ 
կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին թիվ 26-Ա հրա մանն ան վա վեր 
ճա նա չե լու և վեր ջի նիս նախ կին աշ խա տան քում վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես նաև հար կա դիր 
պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար սկ սած 22.08.2016 թվա կա նից օ րա կան 
132.085,31 ՀՀ դրամ աշ խա տա վար ձի գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հանջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան` Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նին պա հան ջել է ան-

վա վեր ճա նա չել Հիմն ադ րա մի տնօ րեն Ար մեն Տեր Կյու րե ղյա նի՝ կար գա պա հա կան վա րույթ 
հա րու ցե լու մա սին թիվ 25-Ա հրա մա նը, Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նի հետ 
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կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին թիվ 26-Ա հրա մա նը և Կաթ րին Ան-
նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նին վե րա կանգ նել նախ կին աշ խա տան քում, ի նչ պես նաև 
Հիմն ադ րա մից հօ գուտ Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վո Ժո լի վե Բյո ւո նի ի սկ սած 22.08.2016 
թվա կա նից բռ նա գան ձել մի ջին աշ խա տա վարձ` օ րա կան 132.085,31 ՀՀ դրա մի չա փով` հար-
կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար:  

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Մել քու մյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 19.09.2017 թվա կա նի վճ ռով 
հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
02.03.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ   Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նի  վե րաքն նիչ 
բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 19.09.2017 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե 
Բյո ւո նի ներ կա յա ցու ցի չը:

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

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով. 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 5րդ հոդ վա ծի 

4րդ մա սը, 113րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 6րդ կե տը, 122րդ, 220րդ, 222րդ, 223րդ, 228րդ, 
265րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ թեև կար գա պա հա կան տույ ժի բո ղո քարկ ման 

հա մար սահ ման ված է հայ ցային վա ղե մու թյան հա տուկ՝ մե կամ սյա ժամկ ետ, սա կայն այն 
դեպ քե րում, ե րբ այդ կար գա պա հա կան տույժն ա ռա ջաց նում է աշ խա տան քային պայ ման-
նե րի փո փո խում, գոր ծա տո ւի նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քային պայ մա նագ րի դա դա րե-
ցում կամ լու ծում, ա պա այդ դեպ քե րում բո ղո քարկ ման ժամկ ե տը եր կու ա միս է: Ը նդ ո րում, 
Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Հիմն ադ րա մի կող մից չի ներ կա յաց վել հայ ցային 
վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու մա սին միջ նոր դու թյուն, սա կայն Դա տա րանն իր նա խա ձեռ նու-
թյամբ գտել է, որ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տը լրա ցել է: 

Բա ցի այդ, հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի սկզ բի մա սով որ պես օ րեն քով սահ ման-
ված կար գով ա զատ ման հրա մա նի մա սին ծա նուց ված լի նե լու հիմք մատ նան շե լով Հայց վո-
րի կող մից իր ներ կա յա ցուց չին լի ա զո րա գիր տա լու օ րը՝ 29.08.2016 թվա կա նը, Վե րաքն նիչ 
դա տա րանն ան տե սել է, որ հայց վո րը պատ շաճ կար գով ի րա զեկ ված չէր ի րա վա կան ակ տի 
մա սին:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ աշ խա տո ղը կա րող է են թարկ վել կար-
գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի այն աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րը 
կա տա րե լու հետ կապ ված գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լիս թույլ տր ված խախ տումն ե րի 
հա մար։ Ա վե լին, բո ղո քա բե րի նկատ մամբ կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի-
ջոց չէր կա րող կի րառ վել նաև այն պատ ճա ռով, որ լրա ցել է ին դրա կի րառ ման ժամկ ետ նե րը։

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 02.03.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը բա վա րա րել:
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3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը`
1) Հիմն ադ րա մի տնօ րեն Ար մեն Տեր Կյու րե ղյա նի 17.08.2016 թվա կա նի թիվ 25-Ա հրա-

մա նի հա մա ձայն` Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նի նկատ մամբ հա րուց վել է 
կար գա պա հա կան վա րույթ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 11-12):

2) Հիմն ադ րա մի տնօ րեն Ար մեն Տեր Կյու րե ղյա նի 22.08.2016 թվա կա նի թիվ 26-Ա հրա-
մա նի հա մա ձայն` Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նի նկատ մամբ կի րառ վել է 
կար գա պա հա կան տույժ` ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ 
կե տի հիմ քով աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լու ծում:

Նշ ված հրա մա նի հա մա ձայն` Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւոնն Ա ՄՆ-ո ւմ 
դա տա պարտ վել է դա վադ րու թյուն և է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու թյան ցան ցի կի րառ մամբ 
խար դա խու թյուն կա տա րե լու հա մար (հիմք` Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի 8-րդ շր ջա-
նի վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից կա յաց ված թիվ 99-2886 դա տա կան ա կտ) (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 13-19):

3) Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծում բա ցա կա յում է ա պա ցույց, ո րի հա մա ձայն՝ Կաթ րին 
Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւոնն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա զեկ վել է Հիմն ադ-
րա մի տնօ րեն Ար մեն Տեր Կյու րե ղյա նի 22.08.2016 թվա կա նի թիվ 26-Ա հրա մա նի մա սին:

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն-

դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող 
է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ 
կի րա ռու թյան հա մար, քա նի որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 228-րդ և 265-րդ հոդ ված նե-
րի կա պակ ցու թյամբ առ կա է ի րա վուն քի զար գաց ման խն դիր,

2) ա ռեր ևույթ առ կա է մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմն ա րար խախ-
տում՝ այն հիմն ա վոր մամբ, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տր վել ՀՀ աշ խա տան-
քային օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի, 228-րդ և 265-րդ հոդ ված նե րի այն պի սի խախ-
տում, ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը:

 Սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով նախ կի նում 
ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը, հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ հետ ևյալ 
ի րա վա կան հար ցադ րում ե րին.

 աշ խա տո ղին կար գա պա հա կան տույ ժի են թար կե լու մա սին գոր ծա տու ի կա յաց րած 
ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը ո ՞ր պա հից է ու ժի մեջ մտ նում և ի ՞նչ ժամ ե տում կա րող է 
բո ղո քարկ վել դա տա րան, ե թե որ պես կար գա պա հա կան տույժ` կի րառ վել է գոր ծա տու ի նա
խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լու ծու մը,

 ա րդյո՞ք վե րոգ րյալ ժամ ետն իր բնույ թով հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ ետ է:
1) ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` գոր ծա տո ւի 

ներ քին և ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տերն ըն դուն վում են հրա ման նե րի կամ կար գադ րու-
թյուն նե րի, ի սկ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված դեպ քե րում` այլ ի րա վա կան ակ տե րի տես քով: 
Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` ան հա տա կան աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն-
նե րը կար գա վո րե լու նպա տա կով գոր ծա տուն ըն դու նում է ան հա տա կան ի րա վա կան ակ-
տեր: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` գոր ծա տո ւի ըն դու նած ներ քին և ան հա տա կան 



192 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

ի րա վա կան ակ տերն ու ժի մեջ են մտ նում այդ ակ տի մա սին հա մա պա տաս խան ան ձանց 
պատ շաճ կար գով ի րա զե կե լու պա հից, ե թե այդ ի րա վա կան ակ տե րով այլ ժամկ ետ նա խա-
տես ված չէ: Աշ խա տան քի ըն դուն ման, ի նչ պես նաև աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե-
լու մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի մեկ օ րի նա կը հանձն վում է աշ խա տո ղին այն 
ըն դու նե լուց հե տո` ե րեք օր վա ըն թաց քում:

 Գոր ծա տո ւի կա յաց րած ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտն ու ժի մեջ մտ նե լու և ու ժի մեջ 
չմ տած ակ տի վի ճարկ ման հնա րա վո րու թյան հար ցե րին ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա-
դար ձել է Խո րեն Նա սի բյանն ը նդ դեմ «Ին տե րալ կո» ՍՊԸի գոր ծով կա յաց րած ո րոշ մամբ: 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ ի րա վա կան ակ տե րի` մաս նա վո րա պես ան հա-
տա կան ի րա վա կան ակ տե րի կա տար ման կամ կի րառ ման հնա րա վո րու թյունն օ րենս դի րը 
պայ մա նա վո րել է դրանց ու ժի մեջ մտ նե լու հան գա ման քով, այ սինքն` ե թե այդ ի րա վա կան 
ակ տերն օ րեն քով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կար գով ու ժի մեջ չեն մտել, 
ա պա դրանք ի սկզ բա նե ա ռո չինչ են, ի րա վա կան ա ռու մով գո յու թյուն չու նեն և կա տար ման 
կամ կի րառ ման են թա կա չեն: Ա վե լին, ա ռո չինչ ի րա վա կան ակ տե րի կա տար ման կամ կի-
րառ ման հա մար օ րենս դի րը սահ մա նել է պա տաս խա նատ վու թյուն: Դա նշա նա կում է, որ 
ու ժի մեջ չմ տած ի րա վա կան ակ տե րը որ ևէ ի րա վա կան հետ ևանք չեն կա րող ա ռա ջաց նել 
ի րա վա կան ակ տե րի հաս ցե ա տե րե րի, ի նչ պես նաև այլ ի րա վա կի րա ռող նե րի հա մար, բա ցի 
դրանց կա տար ման կամ կի րառ ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նից: Ը նդ ո րում, նման 
կար գա վո րու մը կի րա ռե լի է նաև ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի տե սան կյու նից գոր ծա տու 
հան դի սա ցող ի րա վա բա նա կան ան ձի ըն դու նած ակ տե րի նկատ մամբ:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի եզ րա հանգ մամբ գոր ծա տո ւի` օ րեն քին կամ այլ ի րա վա կան 
ակ տե րին չհա մա պա տաս խա նող ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի վի ճարկ ման հա մար նախ 
ան հրա ժեշտ է, որ պես զի այդ ի րա վա կան ա կտն ի րա վա բա նա կան ու ժի մեջ մտած լի նի: Ի րա-
վա կան ակ տի հաս ցե ա տի րոջ պա հան ջով ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լը վեր ջի նիս հա մար ի րա-
վա կան նշա նա կու թյուն ու նի այն դեպ քում, ե րբ վի ճարկ վող ակ տի կա տար մամբ կամ կի րառ-
մամբ խախտ վել են կամ կա րող են խախտ վել նրա ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը, ի սկ 
դա կա րող է առ կա լի նել մի այն ի րա վա բա նա կան ու ժի մեջ մտած ակ տի պա րա գա յում` նկա-
տի ու նե նա լով, որ ե թե ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի մա սին հաս ցե ա տե րը սահ ման ված 
կար գով չի ի րա զեկ վել, ա պա ան կախ այն հան գա ման քից` այդ ի րա վա կան ա կտն իր բո վան-
դա կու թյամբ հա մա պա տաս խա նում է օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին, 
թե` ոչ, այդ ի րա վա բա նա կան ա կտն ու ժի մեջ չմտ նե լու հետ ևան քով են թա կա չէ կա տար ման 
կամ կի րառ ման: Նման դեպ քում դա տա րան ներն աշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նու թյու նը պետք է ի րա կա նաց նեն ոչ թե ու ժի մեջ չմ տած ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտն 
ան վա վեր ճա նա չե լով, այլ պար զա պես այդ ի րա վա կան ակ տը չկի րա ռե լով, ին չը կա ռա ջաց-
նի աշ խա տո ղի ա կն կա լած բա րեն պաստ ի րա վա կան հետ ևան քը: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
նման հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ ի սկզ բա նե գո յու թյուն չու-
նե ցող, ի րա վա բա նա կան ո ւժ չս տա ցած ի րա վա կան ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջն 
ա ռար կա յա զուրկ է, այ սինքն` չի կա րող վի ճարկ վել ի րա վա կան ա ռու մով գո յու թյուն չու նե ցող 
ակ տը: Հետ ևա բար ի րա վա բա նա կան ո ւժ չու նե ցող ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտն ան վա-
վեր ճա նա չե լու պա հան ջը բա վա րար վել չի կա րող (տե՛ս, թիվ Ե ԿԴ/3295/02/15 գոր ծով ՀՀ վճ
ռա բեկ դա տա րա նի 20.07.2017 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ աշ խա տան քի ըն դուն ման և աշ խա տան քային 
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պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտն ու ժի մեջ մտ նե լու պա հը 
պայ մա նա վոր ված է տվյալ ակ տի մեկ օ րի նակն աշ խա տո ղին հանձ նե լու պա հով: Ը նդ ո րում, 
պա տա հա կան չէ, որ օ րենսդ րի կող մից կար ևոր վել է աշ խա տան քի ըն դուն ման և աշ խա տան-
քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի պատ շաճ ծա նուց ման 
հար ցի դեպ քում այդ ի րա վա կան ակ տի մեկ օ րի նակն աշ խա տո ղին հանձ նե լու հան գա ման-
քը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ դա պայ մա նա վոր ված է նշ ված ի րա վա կան ակ տե-
րի` աշ խա տող նե րի հիմն ա կան աշ խա տան քային ի րա վունք նե րի ծագ ման կամ դա դար ման 
վրա ո ւղ ղա կի ո րեն ազ դե լու հատ կա նի շով: 

Այս պի սով` ե թե աշ խա տողն ըն դուն վում է աշ խա տան քի կամ վեր ջի նիս հետ կն քած աշ-
խա տան քային պայ մա նա գի րը լուծ վում է, ա պա պատ շաճ ծա նու ցում պետք է հա մա րել բա-
ցա ռա պես ակ տի օ րի նակն աշ խա տո ղին հանձ նե լու պա հը: 

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տի հա մա ձայն` 
գոր ծա տուն ի րա վունք ու նի աշ խա տո ղի հետ լու ծե լու ա նո րոշ ժամկ ե տով կնք ված աշ խա-
տան քային պայ մա նա գի րը, ի նչ պես նաև ո րո շա կի ժամկ ե տով կնք ված աշ խա տան քային 
պայ մա նա գի րը նախ քան դրա գոր ծո ղու թյան ժամկ ե տի լրա նա լը աշ խա տո ղի նկատ մամբ 
վս տա հու թյու նը կորց նե լու դեպ քում:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 122-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գոր ծա տուն ի րա վունք ու նի 
նույն օ րենսգր քի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քով լու ծե լու աշ-
խա տան քային պայ մա նա գի րը վս տա հու թյու նը կորց րած աշ խա տո ղի հետ, ե թե աշ խա տո ղը`

1) դրա մա կան կամ ապ րան քային ար ժեք ներ սպա սար կե լիս կա տա րել է այն պի սի 
ա րարք ներ, ո րի հետ ևան քով գոր ծա տուն կրել է նյու թա կան վնաս.

2) ու սումն ա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող աշ խա տո ղը թույլ է 
տվել տվյալ աշ խա տան քը շա րու նա կե լու հետ ան հա մա տե ղե լի ա րարք.

3) հրա պա րա կել է պե տա կան, ծա ռայո ղա կան, ա ռևտ րային կամ տեխ նո լո գի ա կան 
գաղտ նիք ներ կամ դրանց մա սին հայտ նել է մր ցա կից կազ մա կեր պու թյա նը:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 123-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նույն օ րենսգր քի 113-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ, 6-րդ, 8-10-րդ կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րում գոր ծա տուն 
ի րա վունք ու նի աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու` ա ռանց աշ խա տո ղին ծա նու ցե լու:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 220-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` աշ խա տան քային կար գա-
պա հու թյան խախ տում է հա մար վում աշ խա տո ղի մեղ քով աշ խա տան քային պար տա կա նու-
թյուն նե րը չկա տա րե լը կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լը:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 222-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` կար գա պա հա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան կա րող է են թարկ վել մի այն աշ խա տան քային կար գա պա հու թյու նը 
խախ տած աշ խա տո ղը:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 223-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` աշ խա տան-
քային կար գա պա հու թյու նը խախ տե լու հա մար կա րող են կի րառ վել հետ ևյալ կար գա պա հա-
կան տույ ժե րը` 

1) նկա տո ղու թյուն.
2) խիստ նկա տո ղու թյուն.
3) նույն օ րենսգր քի 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 քային պայ մա նագ րի լու ծում: 
Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 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 
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աշ խա տո ղից պա հան ջի խախտ ման մա սին գրա վոր բա ցատ րու թյուն: Ե թե գոր ծա տո ւի սահ-
մա նած ող ջա միտ ժամկ ե տում աշ խա տողն ա ռանց հար գե լի պատ ճառ նե րի չի ներ կա յաց նում 
բա ցատ րու թյուն, ա պա կար գա պա հա կան տույ ժը կա րող է կի րառ վել ա ռանց բա ցատ րու-
թյան:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` կար գա պա հա կան տույ ժը 
կա րող է բո ղո քարկ վել դա տա կան կար գով՝ տվյալ կար գա պա հա կան տույ ժը կի րա ռե լու մա-
սին ի րա վա կան ա կտն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո` մեկ ա մս վա 
ըն թաց քում:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 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 տո ւի նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քային պայ մա նա-
գի րը դա դա րեց նե լու կամ աշ խա տան քային 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 ի րա վա կան ակ տը (փաս տա թուղ թը) 
ստա նա լու օր վա նից հե տո` եր կու ա մս վա ըն թաց քում, ի րա վունք ու նի դի մե լու դա տա րան:

 Վե րոն շյալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյան հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րում է, որ աշ խա տո ղի նկատ մամբ վս տա հու թյու նը կորց նե լու դեպ քում օ րենսդ րի կող մից 
գոր ծա տո ւի հա մար սահ ման վել է աշ խա տո ղի նկատ մամբ ներ գոր ծու թյան կի րառ ման եր կու 
տար բե րակ՝ 

1) գոր ծա տո ւի նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լու ծում՝ ա ռանց աշ-
խա տո ղին նա խա պես ծա նու ցե լու պար տա կա նու թյան, կամ

2) կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան կի րա ռում՝ մաս նա վո րա պես որ պես 
կար գա պա հա կան տույժ կի րա ռե լով աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լու ծու մը, ո րի դեպ քում 
գոր ծա տուն պար տա վոր է պահ պա նել կար գա պա հա կան տույ ժի կի րառ ման ըն թա ցա կար գը:

Ն ման այ լընտ րանք նա խա տե սե լու նպա տա կը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ 
աշ խա տո ղի և գոր ծա տո ւի շա հե րի հա վա սա րակշ ռումն է՝ նկա տի ու նե նա լով, որ հնա րա վոր 
են ի րա վի ճակ ներ, ե րբ աշ խա տո ղին կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե-
լու կար գը պահ պա նե լը և ան հա պաղ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը չլու ծե լը կա րող է լրա-
ցու ցիչ վնաս ներ հասց նել գոր ծա տո ւին՝ ան հար կի ան հա մա չա փու թյուն ա ռա ջաց նե լով աշ-
խա տո ղի և գոր ծա տո ւի շա հե րի միջև (օ րի նակ՝ ե թե աշ խա տո ղը հրա պա րա կել է գաղտ նիք, 
կամ դրա մա կան ար ժեք ներ սպա սար կե լիս նյու թա կան վնաս է հասց րել գոր ծա տո ւին): 

Անդ րա դառ նա լով կի րառ ված կար գա պա հա կան տույ ժի բո ղո քարկ ման ժամկ ետ նե րին՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ թեև կար գա պա հա պա կան տույ ժե րի հա մար բո ղո-
քարկ ման ժամկ ե տը մեկ ա միսն է, սա կայն այս ժամկ ե տը կի րա ռե լի է մի այն ա վե լի մեղմ 
տույ ժե րի՝ նկա տո ղու թյան և խիստ նկա տո ղու թյան կի րառ ման դեպ քե րում: Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ այն դեպ քում, ե րբ կի րառ վել է կար գա պա հա կան տույժ աշ խա-
տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման տես քով, ա պա աշ խա տողն ի րա վունք ու նի հա մա պա տաս-
խան ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը (փաս տա թուղ թը) ստա նա լու օր վա նից հե տո եր կու 
ա մս վա ըն թաց քում բո ղո քար կել այն՝ հիմք ըն դու նե լով ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 
265-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված բո ղո քարկ ման ժամկ ե տը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
նման մո տե ցու մը պայ մա նա վոր ված է հետ ևյալ հան գա ման քով. 

Այն դեպ քում, ե րբ աշ խա տո ղի նկատ մամբ կի րառ վում է կար գա պա հա կան տույժ` աշ-
խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման տես քով, աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը 
դա դա րում են, հետ ևա բար ան ձի` որ պես աշ խա տո ղի կար գա վի ճա կը դա դա րում է: Նման 
պա րա գա յում, փաս տո րեն, կար գա պա հա կան տույ ժի նշա նակ ման հետ կապ ված հա րա բե-
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րու թյու նը ան մի ջա կա նո րեն հան գեց նում է այլ հա րա բե րու թյան` կապ ված աշ խա տան քային 
պայ մա նագ րի լուծ մամբ ա ռա ջա ցած ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի հետ: Ո ւս տիև 
տրա մա բա նա կան է տար բե րակ ված մո տե ցում կի րա ռել կար գա պա հա կան տույ ժի (ն կա տո-
ղու թյուն, խիստ նկա տո ղու թյուն) բո ղո քարկ ման ժամկ ե տի (մեկ ա միս) և աշ խա տան քային 
պայ մա նագ րի լուծ ման վե րա բե րյալ ի րա վա կան ակ տի (այդ թվում` որ պես կար գա պա հա կան 
տույժ կի րա ռե լու դեպ քում) բո ղո քարկ ման ժամկ ե տի (եր կու ա միս) միջև: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը պայ մա նա վոր ված է նաև աշ խա տող նե րի 
հիմն ա կան ի րա վունք նե րի ա ռա վե լա գույնս պահ պան ման ան հրա ժեշ տու թյամբ: Ի նչ պես ար-
դեն նշ վել է, օ րենս դիրն ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րել է աշ խա տան քի ըն դուն ման և աշ խա-
տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին ի րա վա կան ակ տե րի նշա նա կու թյու նը` մաս նա վո-
րա պես դրանց ու ժի մեջ մտ նե լու հա մար պար տա դիր հա մա րե լով այդ ակ տի մեկ օ րի նակն 
աշ խա տո ղին հանձ նե լը: Հետ ևա բար նույն տրա մա բա նու թյամբ ան հրա ժեշտ է կար ևո րել աշ-
խա տող նե րի ի րա վունք նե րը նաև այն դեպ քում, ե րբ վեր ջի նիս հետ կնք ված աշ խա տան քային 
պայ մա նա գի րը լուծ վել է` թե կուզև որ պես կար գա պա հա կան տույժ: Նման եզ րա հանգ ման 
հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ օ րենս դի րը, գոր ծա տո ւի նա խա ձեռ նու թյամբ 
աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման վե րա բե րյալ ի րա վա կան ակ տը բո ղո քար կե լու ժամ-
կետ սահ մա նե լով եր կու ա մի սը, նպա տակ ու նի ա ռա վե լա գույնս ա պա հո վել աշ խա տող նե-
րի խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման հնա րա վո րու թյու նը: Ո ւս տի նույն սկզ բուն-
քով պետք է ա ռաջ նորդ վել նաև այն դեպ քում, ե րբ աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լու ծու մը 
կի րառ վել է որ պես կար գա պա հա կան տույժ՝ հաշ վի առ նե լով, որ աշ խա տո ղը պետք է հա-
վա սար հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ա պա հո վե լու իր խախտ ված ի րա վունք նե րի դա տա կան 
պաշտ պա նու թյու նը՝ ան կախ նրա նից, թե ի նչ հիմ քով է գոր ծա տո ւի կող մից լուծ վել աշ խա-
տան քային պայ մա նա գի րը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ նկա տո ղու թյան 
և խիստ նկա տո ղու թյան ձևով կի րառ ված կար գա պա հա կան տույ ժը կա րող է բո ղո քարկ վել 
դա տա կան կար գով՝ տվյալ կար գա պա հա կան տույ ժը կի րա ռե լու մա սին ի րա վա կան ա կտն 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո` մեկ ա մս վա ըն թաց քում, ի սկ այն 
դեպ քե րում, ե րբ կար գա պա հա կան տույ ժը կի րառ վել է աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ-
ման ձևով` հա մա պա տաս խան ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը (փաս տա թուղ թը) ստա նա լու 
օր վա նից հե տո` եր կու ա մս վա ըն թաց քում: 

2) ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ըն տա նե կան, 
աշ խա տան քային, բնա կան պա շար նե րի oգ տա գործ ման ու շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա-
նու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են քա ղա քա ցի ա կան o րենuդ րու թյամբ և այլ 
ի րա վա կան ակ տե րով, ե թե այլ բան նա խա տեu ված չէ ըն տա նե կան, աշ խա տան քային, հո-
ղային, բնա պահ պան և այլ հա տուկ o րենuդ րու թյամբ։

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 30-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` հայ ցային վա-
ղե մու թյու նը ի րա վուն քը խախտ ված ան ձի հայ ցով ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ժա մա նա-
կա հատ վածն է: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` նույն o րենuգր քով կար գա վոր վող 
հա րա բե րու թյուն նե րի հա մար հայ ցային վա ղե մու թյան ը նդ հա նուր ժամկ ե տը ե րեք տա րի է, 
բա ցա ռու թյամբ նույն o րենuգր քով նա խա տեu ված դեպ քե րի։ Պա հանջ նե րի ո րոշ տեuակ նե րի 
հա մար o րենք նե րով կա րող են uահ ման վել հայ ցային վա ղե մու թյան ը նդ հա նուր ժամկ ե տի 
հա մե մա տու թյամբ կր ճատ կամ ա վե լի եր կար` հա տուկ ժամկ ետ ներ: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սի հա մա ձայն` Հա յաu տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա ցի ա կան 
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դա տա վա րու թյան o րենuգր քե րի հայ ցային վա ղե մու թյան վե րա բե րյալ դրույթ նե րը կա րող են 
կի րառ վել աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ` աշ խա տան քային o րենuդ րու-
թյամբ հայ ցային վա ղե մու թյան կի րառ ման վե րա բե րյալ դրույթ նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ-
քում։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ աշ-
խա տան քային օ րենսգր քի 265-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ժամկ ետն այն պի սի ժամկ ետ է, 
ո րի ըն թաց քում հայց վո րը կա րող է հայց ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով ա կն կա լել խախտ ված ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն։ Հետ ևա բար այդ ժամկ ետն իր բնույ թով հա մա պա տաս խա նում 
է հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տին: Հաշ վի առ նե լով, որ ՀՀ աշ խա տան քային o րենu գիր քը 
չի պա րու նա կում հայ ցային վա ղե մու թյան կի րառ ման վե րա բե րյալ որ ևէ դրույթ, ո ւս տի աշ-
խա տան քային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
o րենuգր քի՝ հայ ցային վա ղե մու թյան կի րառ ման վե րա բե րյալ դրույթ նե րը (տե՛ս, Ա դիկ Ար դա
րյանն ը նդ դեմ « Վա նա ձո րի աթ լե տի կայի և ձմե ռային մար զաձ ևե րի օ լիմ պի ա կան հեր թա
փո խի ման կա պա տա նե կան մաս նա գի տաց ված մար զադպ րոց» ՀՈԱԿի թիվ ԼԴ/1071/02/09 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 03.12.2010 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վե րոգ րյալ հետ ևու թյու նը կի րա ռե լի է նաև ՀՀ 
աշ խա տան քային օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ կար գա պա հա կան տույ ժի բո-
ղո քարկ ման ժամկ ե տի նկատ մամբ, քա նի որ այս դեպ քում նույն պես ՀՀ աշ խա տան քային 
o րենu գիր քը հա տուկ կար գա վո րում չի նա խա տե սում: Այ սինքն՝ նշ ված ժամկ ե տը նույն պես 
հայ ցային վա ղե մու թյան հա տուկ ժամկ ետ է, ո րի նկատ մամբ նույն պես կի րա ռե լի են ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան o րենuգր քի՝ հայ ցային վա ղե մու թյան կի րառ ման վե րա բե րյալ դրույթ նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 331-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հայ ցային վա ղե մու թյուն 
է հա մար վում ի րա վուն քը խախտ ված ան ձի հայ ցով ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ժա մա նա-
կա հատ վա ծը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 337-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` հայ ցային վա-
ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թացքն սկս վում է այն օր վա նից, ե րբ ան ձն ի մա ցել է կամ պետք է 
ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 335-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ի րա վուն քի 
պաշտ պա նու թյան մաuին պա հան ջը դա տա րա նը քն նու թյան է ըն դու նում հայ ցային վա ղե-
մու թյան ժամկ ե տը լրա նա լուց ան կախ։ 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 335-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը հայ ցային վա ղե մու թյու նը կի րա ռում է մի այն 
վի ճող կող մի դի մու մով, ո րը պետք է տր վի մինչև դա տա րա նի կող մից վճիռ կա յաց նե լը։ Հայ-
ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի լրա նա լը, ո րի կի րառ ման մաuին դի մել է վի ճող կող մը, հիմք է 
դա տա րա նի կող մից հայ ցը մեր ժե լու մաuին վճիռ կա յաց նե լու հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 335-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի` 09.02.2018 թվա կա նի փո-
փո խու թյուն նե րից հե տո գոր ծող խմ բագ րու թյան հա մա ձայն` դա տա րա նը հայ ցային վա ղե-
մու թյու նը կի րա ռում է մի այն վի ճող կող մի դի մու մով, ո րը պետք է տր վի մինչև դա տա րա նի 
կող մից վճիռ կա յաց նե լը, ե թե օ րեն քով դի մում տա լու հա մար այլ ժամկ ետ նա խա տես ված չէ: 
Հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի լրա նա լը, ո րի կի րառ ման մա սին օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով դի մել է վի ճող կող մը, հիմք է դա տա րա նի կող մից հայ ցը մեր ժե լու մա սին օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով վճիռ կա յաց նե լու հա մար:

 Նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն ե րից մե կով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75262&DocID_AM=75262&DocID_RU=0&DocID_EN=
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75262&DocID_AM=75262&DocID_RU=0&DocID_EN=
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մինչև 09.02.2018 թվա կա նի խմ բագ րու թյու նը գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 335-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, նշել է, որ օ րենս դի րը, ամ րագ րե լով հայ ցային վա ղե մու թյան ը նդ հա-
նուր ե րեք տար վա ժա ե տը, մի ա ժա մա նակ սահ մա նել է կարգ, ո րի առ կա յու թյան դեպ քում 
դա տա րա նը պետք է քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նի հայ ցային վա ղե մու թյան հար ցը: Այն է՝ 
պետք է առ կա լի նի հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու մա սին գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի 
կող մից դի մում, և այդ դի մու մը պետք է ներ կա յաց վի մինչև դա տա րա նի կող մից վճիռ կա-
յաց նե լը: Այ սինքն` օ րենսդ րի կող մից հս տակ սահ ման վել է ժա ետ, այն է՝ հայ ցային վա-
ղե մու թյուն կի րա ռե լու մա սին դի մու մը ներ կա յաց նել մինչև վճ ռի կա յա ցու մը (տե՛ս, Ռա դիկ 
Են գի բա րյա նի սնան  թյան գոր ծով կա ռա վա րիչն ը նդ դեմ « Վա նակն Ա պա կի» ՍՊԸ-ի և 

 նե րի թիվ ՇԴ/0376/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 
թվա կա նի ո րո  մը):

 Մաս նա վո րեց նե լով նախ կի նում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն երն աշ խա-
տան քային հա րա բե րու թյուն նե րում գոր ծող հայ ցային վա ղե մու թյան ժա ետ նե րի նկատ-
մամբ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ կար գա պա հա կան տույժ կի րա ռե լու վե-
րա բե րյալ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը բո ղո քար կե լու ժա ե տի նկատ մամբ հայ ցային 
վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու հա մար պա տաս խա նո ղը մինչև դա տա րա նի կող մից վճիռ կա յաց-
նե լը պետք է ներ կա յաց նի հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու մա սին դի մում, այ սինքն` դա-
տա րանն ի րա վա սու չէ հայ ցային վա ղե մու թյան ժա ետ կի րա ռել սե փա կան նա խա ձեռ նու-
թյամբ:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո  ե րի կի րա   ծի փաս տա կան հան-
գա մանք նե րի նկատ մամբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նի 
նկատ մամբ 17.08.2016 թվա կա նի հրա մա նով հա րուց վել է կար գա պա հա կան վա րույթ, ո րի 
ար դյուն քում 22.08.2016 թվա կա նի հրա մա նի հի ման վրա կի րառ վել է կար գա պա հա կան 
տույժ` ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տի հիմ քով` աշ խա-
տան քային պայ մա նագ րի լու ծում: Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծում բա ցա կա յում է ա պա ցույց, 
ո րի հա մա ձայն՝ Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւոնն օ րեն քով սահ ման ված կար-
գով ի րա զեկ վել է Հիմն ադ րա մի տնօ րեն Ար մեն Տեր Կյու րե ղյա նի 22.08.2016 թվա կա նի թիվ 
26-Ա հրա մա նի մա սին: Սույն գոր ծով հայ ցա դի մում է ներ կա յաց վել 03.10.2016 թվա կա նին: 

Դա տա րա նը հայ ցի մերժ ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ Հիմն ադ րա մի տնօ-
րեն Ար մեն Տեր Կյու րե ղյա նի 22.08.2016 թվա կա նի թիվ 26-Ա հրա մանն օ րեն քով սահ ման ված 
մե կամ սյա ժա ե տում չի բո ղո քարկ վել, ո ւս տի Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո-
ւո նը բաց է թո ղել դա տա րան դի մե լու՝ օ րեն քով սահ ման ված մե կամ սյա ժա ե տը՝ զրկ վե լով 
հրա մա նը դա տա րա նում վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյու նից: Մի ա ժա մա նակ Դա տա րա նը եզ-
րա հան գել է, որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 265-րդ հոդ վա ծը տվյալ դեպ քում կի րա ռե լի 
չէ, քա նի որ Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նի նկատ մամբ կի րառ վել է կար գա-
պա հա կան տույժ:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լով Դա տա րա նի վճի ռը, հիմ-
նա վոր է հա մա րել Դա տա րա նի եզ րա հան գու մը և հա վե լել է նաև, որ թեև գոր ծում առ կա 
չէ հայց վո րի կող մից հրա մանն ան ձամբ ստա նա լու վե րա բե րյալ որ ևէ ա պա ցույց, սա կայն 
29.08.2016 թվա կա նին փաս տա բան Կա րեն Տո նո յա նին տր ված լի ա զո րագ րից ա կն հայտ է 
դառ նում, որ հայց վորն ա ռն վազն այդ օր վա դրու թյամբ ի րա զեկ ված է ե ղել Ար մեն Տեր Կյու-
րե ղյա նի 22.08.2016 թվա կա նի թիվ 26-Ա հրա մա նի մա սին, սա կայն սահ ման ված մե կամ սյա 



198 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

ժամկ ե տում հրա մա նը չի բո ղո քար կել: Ա նդ րա դառ նա լով հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու 
վե րա բե րյալ պա տաս խա նո ղի կող մից դի մում չներ կա յաց նե լու հար ցին՝ Վե րաքն նիչ դա տա-
րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
ժամկ ե տը հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ետ չի կա րող հա մար վել, քա նի որ այն ը ստ է ու թյան 
սահ մա նում է հայց վո րի դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման ժամկ ե տը: Մի ա ժա-
մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է Դա տա րա նի եզ րա հան գու մը և նույն-
պես ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 265-րդ հոդ վա ծը տվյալ դեպ քում 
կի րա ռե լի չէ:

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով ստո րա դաս դա-
տա րան նե րի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րում է հետ ևյա լը.

Ն կա տի ու նե նա լով, որ Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նի նկատ մամբ 
կար գա պա հա կան տույ ժի կի րա ռու մը հան գեց րել է աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման, 
վեր ջինս գոր ծա տո ւի կա յաց րած ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը կա րող էր բո ղո քար կել 
պատ շաճ կար գով դրա մա սին ի րա զեկ վե լու պա հից հաշվ ված եր կամ սյա ժամկ ե տում, ո րը 
պետք է դի տարկ վի որ պես հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ետ: Մինչ դեռ Դա տա րա նը, գոր ծում 
22.08.2016 թվա կա նի թիվ 26-Ա հրա մա նի մա սին գոր ծա տո ւի կող մից աշ խա տո ղին ի րա զե-
կե լու վե րա բե րյալ ա պա ցույ ցի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում ար ձա նագ րե լով, որ նշ ված 
հրա մանն օ րեն քով սահ ման ված մե կամ սյա ժամկ ե տում չի բո ղո քարկ վել, ի սկ Վե րաքն նիչ 
դա տա րանն էլ հիմն ա վոր հա մա րե լով Դա տա րա նի նշ ված եզ րա հան գու մը և հա վե լե լով, որ 
նշ ված ժամկ ե տը հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ետ չի կա րող հա մար վել, նյու թա կան ի րա-
վուն քի նոր մի սխալ մեկ նա բան ման ար դյուն քում թույլ են տվել դա տա կան սխալ, ո րը խա-
թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը՝ ազ դե լով գոր ծի ել քի վրա, քա նի որ ա ռանց 
հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու մա սին միջ նոր դու թյան առ կա յու թյան մեր ժե լով հայ ցա-
պա հանջն այն հիմ քով, որ լրա ցել է հրա մա նի վի ճարկ ման ժամկ ե տը՝ ը ստ է ու թյան չանդ րա-
դառ նա լով դրա ի րա վա չա փու թյան գնա հատ մա նը, ստո րա դաս դա տա րան նե րը սահ մա նա-
փա կել են հայց վո րի՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տաքն նու թյան 
ի րա վուն քի տարր հան դի սա ցող՝ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը` նկա տի ու նե նա-
լով, որ նշ ված ի րա վուն քը են թադ րում է ոչ մի այն հայց հա րու ցե լու, այլև ար դեն ի սկ հա րուց-
ված հայ ցով գոր ծի ը ստ է ու թյան քն նու թյան և լուծ ման ի րա վուն քը:

 Մի ա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, որ Դա տա րա նի կող մից հայ ցը մերժ վել է 22.08.2016 
թվա կա նի թիվ 26-Ա հրա մա նի բո ղո քարկ ման մե կամ սյա ժամկ ե տը լրա ցած լի նե լու հիմ քով, 
և բո ղո քարկ վող ի րա վա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյունն ը ստ է ու թյան չի գնա հատ վել, ի սկ 
Վե րաքն նիչ դա տա րանն էլ ան փո փոխ է թո ղել Դա տա րա նի վճի ռը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
չի ան դրա դառ նում վճ ռա բեկ բո ղո քի մյուս փաս տարկ նե րի հիմն ա վոր վա ծու թյա նը և գտ նում 
է, որ սույն գոր ծով առ կա է նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն՝ պար զե լու հա մար ի նչ պես 
գոր ծա տո ւի ի րա վա կան ա կտն ու ժի մեջ մտած լի նե լու հան գա ման քը, այն պես էլ այդ հան գա-
ման քը հաս տատ վե լու դեպ քում` գոր ծա տո ւի ի րա վա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը և հիմ-
նա վոր վա ծու թյունն ը ստ է ու թյան ստու գե լու հա մար:

 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լու 
հա մար: Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ գոր ծը նոր քն նու թյան է ու-
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ղարկ վում աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու ձևով կար գա պա հա կան տույժ կի րա ռե-
լու մա սին 22.08.2016 թվա կա նի թիվ 26-Ա հրա մանն ան վա վեր ճա նա չե լու, Կաթ րին Ան նի 
Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նին նախ կին աշ խա տան քում վե րա կանգ նե լու և հար կա դիր 
պա րա պուր դի գու մար բռ նա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սով՝ հաշ վի առ նե լով, որ Դա տա րա-
նի վճի ռը վե րաքն նու թյան կար գով, հա մա պա տաս խա նա բար նաև վճ ռա բե կու թյան կար գով 
բո ղո քարկ վել է մի այն այդ մա սով:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 քն նու թյան հետ կապ-
ված այլ ծախ սե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ Վե րաքն նիչ կամ Վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քն նու 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-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ] գլ խի 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 րաքն նիչ կամ Վճ ռա 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 ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ] գլ խի կա նոն նե րի հա մա ձայն:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ սույն գործն ու ղարկ վում է նոր քն նու 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 քն նու թյան 
ներ կա փու լում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը 
են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-

նի 02.03.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և գոր ծը` Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նի 
հետ կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին 22.08.2016 թվա կա նի թիվ 26-Ա 
հրա մանն ան վա վեր ճա նա չե լու և վեր ջի նիս նախ կին աշ խա տան քում վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես 
նաև հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար սկ սած 22.08.2016 թվա-
կա նից օ րա կան 132.085,31 ՀՀ դրամ աշ խա տա վար ձի գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հանջ նե րի 
մա սով, ու ղար կել Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան` նոր քն նու թյան:

2.  Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան ըն-
թաց քում: 

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱ ՏՈՒԿ ԿԱՐ ԾԻՔ 

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տի կող մից թիվ Ե ԿԴ/4054/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով  

28.03.2019 թվա կա նին կա յաց ված ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սի վե րա բե րյալ
 
1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար-

չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան), 2019 թվա կա նի մար տի 28-ին գրա վոր 
ըն թա ցա կար գով քն նե լով Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նի ներ կա յա ցու ցիչ 
Կա րեն Տո նո յա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 02.03.2018 
թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նի ը նդ-
դեմ « Հա յաս տա նի Ա մե րի կյան Հա մալ սա րան» հիմն ադ րա մի (այ սու հետ` Հիմն ադ րամ)` 
կար գա պա հա կան վա րույթ հա րու ցե լու և աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին 
հրա մա ներն ան վա վեր ճա նա չե լու, նախ կին աշ խա տան քում վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես նաև 
հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար գու մար բռ նա գան ձե լու 
պա հանջ նե րի մա սին, նույն պա լա տի ը նդ հա նուր թվի մե ծա մաս նու թյամբ ո րո շել է Վճ ռա-
բեկ բո ղո քը բա վա րա րել, բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 02.03.2018 
թվա կա նի ո րո շու մը և գոր ծը` Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նի հետ կնք ված 
աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին 22.08.2016 թվա կա նի թիվ 26-Ա հրա մանն 
ան վա վեր ճա նա չե լու և վեր ջի նիս նախ կին աշ խա տան քում վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես նաև 
հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար սկ սած 22.08.2016 թվա կա-
նից օ րա կան 132.085,31 ՀՀ դրամ աշ խա տա վար ձի գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հանջ նե րի 
մա սով, ու ղար կել Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան` նոր քն նու թյան: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռ. Հա կո բյանս և 
Գ. Հա կո բյանս, հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշ ված ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սի վե րա-
բե րյալ Վճ ռա 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 ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի 9-րդ և 10-րդ մա-
սե րով, շա րադ րում ե նք մեր հա տուկ կար ծիքն այդ մա սի վե րա բե րյալ:

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նին պա հան ջել է ան-

վա վեր ճա նա չել Հիմն ադ րա մի տնօ րեն Ար մեն Տեր Կյու րե ղյա նի՝ կար գա պա հա կան վա րույթ 
հա րու ցե լու մա սին թիվ 25-Ա հրա մա նը, Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նի հետ 
կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին թիվ 26-Ա հրա մա նը և Կաթ րին Ան-
նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նին վե րա կանգ նել նախ կին աշ խա տան քում, ի նչ պես նաև 
Հիմն ադ րա մից հօ գուտ Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վո Ժո լի վե Բյո ւո նի ի սկ սած 22.08.2016 
թվա կա նից բռ նա գան ձել մի ջին աշ խա տա վարձ` օ րա կան 132.085,31 ՀՀ դրա մի չա փով` հար-
կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար: 

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Մել քու մյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 19.09.2017 թվա կա նի վճ ռով 
հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
02.03.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ   Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նի  վե րաքն նիչ 
բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 19.09.2017 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:
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 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե 
Բյո ւո նի ներ կա յա ցու ցի չը:

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

2. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը բո ղո քը քն նել է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ 
հիմ ա վո րում ե րով.

« Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 5րդ հոդ վա ծի 
4րդ մա սը, 113րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 6րդ կե տը, 122րդ, 220րդ, 222րդ, 223րդ, 228րդ, 
265րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ թեև կար գա պա հա կան տույ ժի բո ղո քարկ ման 

հա մար սահ ման ված է հայ ցային վա ղե մու թյան հա տուկ՝ մե կամ սյա ժամկ ետ, սա կայն այն 
դեպ քե րում, ե րբ այդ կար գա պա հա կան տույժն ա ռա ջաց նում է աշ խա տան քային պայ ման-
նե րի փո փո խում, գոր ծա տո ւի նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քային պայ մա նագ րի դա դա րե-
ցում կամ լու ծում, ա պա այդ դեպ քե րում բո ղո քարկ ման ժամկ ե տը եր կու ա միս է: Ը նդ ո րում, 
Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Հիմն ադ րա մի կող մից չի ներ կա յաց վել հայ ցային 
վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու մա սին միջ նոր դու թյուն, սա կայն Դա տա րանն իր նա խա ձեռ նու-
թյամբ գտել է, որ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տը լրա ցել է:

 Բա ցի այդ, հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի սկզ բի մա սով որ պես օ րեն քով սահ ման-
ված կար գով ա զատ ման հրա մա նի մա սին ծա նուց ված լի նե լու հիմք մատ նան շե լով Հայց վո-
րի կող մից իր ներ կա յա ցուց չին լի ա զո րա գիր տա լու օ րը՝ 29.08.2016 թվա կա նը, Վե րաքն նիչ 
դա տա րանն ան տե սել է, որ հայց վո րը պատ շաճ կար գով ի րա զեկ ված չէր ի րա վա կան ակ տի 
մա սին:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ աշ խա տո ղը կա րող է են թարկ վել կար-
գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի այն աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րը 
կա տա րե լու հետ կապ ված գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լիս թույլ տր ված խախ տումն ե րի 
հա մար։ Ա վե լին, բո ղո քա բե րի նկատ մամբ կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի-
ջոց չէր կա րող կի րառ վել նաև այն պատ ճա ռով, որ լրա ցել է ին դրա կի րառ ման ժամկ ետ նե րը։

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 02.03.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը բա վա րա րել»:

3. Որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տեր Վճ
ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ`

«1) Հիմն ադ րա մի տնօ րեն Ար մեն Տեր Կյու րե ղյա նի 17.08.2016 թվա կա նի թիվ 25-Ա հրա-
մա նի հա մա ձայն` Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժլի վե Բյո ւո նի նկատ մամբ հա րուց վել է 
կար գա պա հա կան վա րույթ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 11-12).

2) Հիմն ադ րա մի տնօ րեն Ար մեն Տեր Կյու րե ղյա նի 22.08.2016 թվա կա նի թիվ 26-Ա հրա-
մա նի հա մա ձայն` Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նի նկատ մամբ կի րառ վել է 
կար գա պա հա կան տույժ` ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ 
կե տի հիմ քով աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լու ծում.

Նշ ված հրա մա նի հա մա ձայն` Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւոնն Ա ՄՆ-ո ւմ 
դա տա պարտ վել է դա վադ րու թյուն և է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու թյան ցան ցի կի րառ մամբ 
խար դա խու թյուն կա տա րե լու հա մար (հիմք` Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի 8-րդ շր ջա-
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նի վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից կա յաց ված թիվ 99-2886 դա տա կան ա կտ) (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 13-19).

4) Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծում բա ցա կա յում է ա պա ցույց, ո րի հա մա ձայն՝ Կաթ րին 
Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւոնն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա զեկ վել է Հիմն ադ-
րա մի տնօ րեն Ար մեն Տեր Կյու րե ղյա նի 22.08.2016 թվա կա նի թիվ 26-Ա հրա մա նի մա սին»:

4. Որ պես Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն ներ և եզ րա հան գում եր նշ վել 
են, որ` 

«Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 
ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող 
է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ 
կի րա ռու թյան հա մար, քա նի որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 228-րդ և 265-րդ հոդ ված նե-
րի կա պակ ցու թյամբ առ կա է ի րա վուն քի զար գաց ման խն դիր,

2) ա ռեր ևույթ առ կա է մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմն ա րար խախ-
տում՝ այն հիմն ա վոր մամբ, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տր վել ՀՀ աշ խա տան-
քային օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի, 228-րդ և 265-րդ հոդ ված նե րի այն պի սի խախ-
տում, ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը:

 Սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով նախ կի նում 
ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը, հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ հետ ևյալ 
ի րա վա կան հար ցադ րում ե րին.

 աշ խա տո ղին կար գա պա հա կան տույ ժի են թար կե լու մա սին գոր ծա տու ի կա յաց րած 
ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը ո ՞ր պա հից է ու ժի մեջ մտ նում և ի ՞նչ ժամ ե տում կա րող է 
բո ղո քարկ վել դա տա րան, ե թե որ պես կար գա պա հա կան տույժ` կի րառ վել է գոր ծա տու ի նա
խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լու ծու մը,

 ա րդյո՞ք վե րոգ րյալ ժամ ետն իր բնույ թով հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ ետ է:
1) ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` գոր ծա տո ւի 

ներ քին և ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տերն ըն դուն վում են հրա ման նե րի կամ կար գադ րու-
թյուն նե րի, ի սկ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված դեպ քե րում` այլ ի րա վա կան ակ տե րի տես քով: 
Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` ան հա տա կան աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե-
րը կար գա վո րե լու նպա տա կով գոր ծա տուն ըն դու նում է ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տեր: 
Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` գոր ծա տո ւի ըն դու նած ներ քին և ան հա տա կան ի րա-
վա կան ակ տերն ու ժի մեջ են մտ նում այդ ակ տի մա սին հա մա պա տաս խան ան ձանց պատ-
շաճ կար գով ի րա զե կե լու պա հից, ե թե այդ ի րա վա կան ակ տե րով այլ ժամկ ետ նա խա տես ված 
չէ: Աշ խա տան քի ըն դուն ման, ի նչ պես նաև աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին 
ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի մեկ օ րի նա կը հանձն վում է աշ խա տո ղին այն ըն դու նե լուց 
հե տո` ե րեք օր վա ըն թաց քում:

 Գոր ծա տո ւի կա յաց րած ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտն ու ժի մեջ մտ նե լու և ու ժի մեջ 
չմ տած ակ տի վի ճարկ ման հնա րա վո րու թյան հար ցե րին ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա-
դար ձել է Խո րեն Նա սի բյանն ը նդ դեմ «Ին տե րալ կո» ՍՊԸի գոր ծով կա յաց րած ո րոշ մամբ: 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ ի րա վա կան ակ տե րի` մաս նա վո րա պես ան հա-
տա կան ի րա վա կան ակ տե րի կա տար ման կամ կի րառ ման հնա րա վո րու թյունն օ րենս դի րը 
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պայ մա նա վո րել է դրանց ու ժի մեջ մտ նե լու հան գա ման քով, այ սինքն` ե թե այդ ի րա վա կան 
ակ տերն օ րեն քով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կար գով ու ժի մեջ չեն մտել, 
ա պա դրանք ի սկզ բա նե ա ռո չինչ են, ի րա վա կան ա ռու մով գո յու թյուն չու նեն և կա տար ման 
կամ կի րառ ման են թա կա չեն: Ա վե լին, ա ռո չինչ ի րա վա կան ակ տե րի կա տար ման կամ կի-
րառ ման հա մար օ րենս դի րը սահ մա նել է պա տաս խա նատ վու թյուն: Դա նշա նա կում է, որ 
ու ժի մեջ չմ տած ի րա վա կան ակ տե րը որ ևէ ի րա վա կան հետ ևանք չեն կա րող ա ռա ջաց նել 
ի րա վա կան ակ տե րի հաս ցե ա տե րե րի, ի նչ պես նաև այլ ի րա վա կի րա ռող նե րի հա մար, բա ցի 
դրանց կա տար ման կամ կի րառ ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նից: Ը նդ ո րում, նման 
կար գա վո րու մը կի րա ռե լի է նաև ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի տե սան կյու նից գոր ծա տու 
հան դի սա ցող ի րա վա բա նա կան ան ձի ըն դու նած ակ տե րի նկատ մամբ:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի եզ րա հանգ մամբ գոր ծա տո ւի` օ րեն քին կամ այլ ի րա վա կան 
ակ տե րին չհա մա պա տաս խա նող ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի վի ճարկ ման հա մար նախ 
ան հրա ժեշտ է, որ պես զի այդ ի րա վա կան ա կտն ի րա վա բա նա կան ու ժի մեջ մտած լի նի: Ի րա-
վա կան ակ տի հաս ցե ա տի րոջ պա հան ջով ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լը վեր ջի նիս հա մար ի րա-
վա կան նշա նա կու թյուն ու նի այն դեպ քում, ե րբ վի ճարկ վող ակ տի կա տար մամբ կամ կի րառ-
մամբ խախտ վել են կամ կա րող են խախտ վել նրա ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը, ի սկ 
դա կա րող է առ կա լի նել մի այն ի րա վա բա նա կան ու ժի մեջ մտած ակ տի պա րա գա յում` նկա-
տի ու նե նա լով, որ ե թե ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի մա սին հաս ցե ա տե րը սահ ման ված 
կար գով չի ի րա զեկ վել, ա պա ան կախ այն հան գա ման քից` այդ ի րա վա կան ա կտն իր բո վան-
դա կու թյամբ հա մա պա տաս խա նում է օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին, 
թե` ոչ, այդ ի րա վա բա նա կան ա կտն ու ժի մեջ չմտ նե լու հետ ևան քով են թա կա չէ կա տար ման 
կամ կի րառ ման: Նման դեպ քում դա տա րան ներն աշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նու թյու նը պետք է ի րա կա նաց նեն ոչ թե ու ժի մեջ չմ տած ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտն 
ան վա վեր ճա նա չե լով, այլ պար զա պես այդ ի րա վա կան ակ տը չկի րա ռե լով, ին չը կա ռա ջաց-
նի աշ խա տո ղի ա կն կա լած բա րեն պաստ ի րա վա կան հետ ևան քը: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
նման հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ ի սկզ բա նե գո յու թյուն չու-
նե ցող, ի րա վա բա նա կան ո ւժ չս տա ցած ի րա վա կան ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջն 
ա ռար կա յա զուրկ է, այ սինքն` չի կա րող վի ճարկ վել ի րա վա կան ա ռու մով գո յու թյուն չու նե ցող 
ակ տը: Հետ ևա բար ի րա վա բա նա կան ո ւժ չու նե ցող ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտն ան վա-
վեր ճա նա չե լու պա հան ջը բա վա րար վել չի կա րող (տե՛ս, թիվ Ե ԿԴ/3295/02/15 գոր ծով ՀՀ վճ
ռա բեկ դա տա րա նի 20.07.2017 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ աշ խա տան քի ըն դուն ման և աշ խա տան քային 
պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտն ու ժի մեջ մտ նե լու պա հը 
պայ մա նա վոր ված է տվյալ ակ տի մեկ օ րի նակն աշ խա տո ղին հանձ նե լու պա հով: Ը նդ ո րում, 
պա տա հա կան չէ, որ օ րենսդ րի կող մից կար ևոր վել է աշ խա տան քի ըն դուն ման և աշ խա տան-
քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի պատ շաճ ծա նուց ման 
հար ցի դեպ քում այդ ի րա վա կան ակ տի մեկ օ րի նակն աշ խա տո ղին հանձ նե լու հան գա ման քը: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ դա պայ մա նա վոր ված է նշ ված ի րա վա կան ակ տե րի` 
աշ խա տող նե րի հիմն ա կան աշ խա տան քային ի րա վունք նե րի ծագ ման կամ դա դար ման վրա 
ո ւղ ղա կի ո րեն ազ դե լու հատ կա նի շով: 

Այս պի սով` ե թե աշ խա տողն ըն դուն վում է աշ խա տան քի կամ վեր ջի նիս հետ կն քած աշ-
խա տան քային պայ մա նա գի րը լուծ վում է, ա պա պատ շաճ ծա նու ցում պետք է հա մա րել բա-



204 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

ցա ռա պես ակ տի օ րի նակն աշ խա տո ղին հանձ նե լու պա հը:
ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տի հա մա ձայն` 

գոր ծա տուն ի րա վունք ու նի աշ խա տո ղի հետ լու ծե լու ա նո րոշ ժամկ ե տով կնք ված աշ խա-
տան քային պայ մա նա գի րը, ի նչ պես նաև ո րո շա կի ժամկ ե տով կնք ված աշ խա տան քային 
պայ մա նա գի րը նախ քան դրա գոր ծո ղու թյան ժամկ ե տի լրա նա լը աշ խա տո ղի նկատ մամբ 
վս տա հու թյու նը կորց նե լու դեպ քում:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 122-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գոր ծա տուն ի րա վունք ու-
նի նույն օ րենսգր քի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քով լու ծե լու 
աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը վս տա հու թյու նը կորց րած աշ խա տո ղի հետ, ե թե աշ խա տո-
ղը`

1) դրա մա կան կամ ապ րան քային ար ժեք ներ սպա սար կե լիս կա տա րել է այն պի սի 
ա րարք ներ, ո րի հետ ևան քով գոր ծա տուն կրել է նյու թա կան վնաս.

2) ու սումն ա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող աշ խա տո ղը թույլ է 
տվել տվյալ աշ խա տան քը շա րու նա կե լու հետ ան հա մա տե ղե լի ա րարք.

3) հրա պա րա կել է պե տա կան, ծա ռայո ղա կան, ա ռևտ րային կամ տեխ նո լո գի ա կան 
գաղտ նիք ներ կամ դրանց մա սին հայտ նել է մր ցա կից կազ մա կեր պու թյա նը:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 123-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նույն օ րենսգր քի 113-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ, 6-րդ, 8-10-րդ կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րում գոր ծա տուն 
ի րա վունք ու նի աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու` ա ռանց աշ խա տո ղին ծա նու ցե լու:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 220-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` աշ խա տան քային կար գա-
պա հու թյան խախ տում է հա մար վում աշ խա տո ղի մեղ քով աշ խա տան քային պար տա կա նու-
թյուն նե րը չկա տա րե լը կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լը:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 222-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` կար գա պա հա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան կա րող է են թարկ վել մի այն աշ խա տան քային կար գա պա հու թյու նը 
խախ տած աշ խա տո ղը:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 223-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` աշ խա տան-
քային կար գա պա հու թյու նը խախ տե լու հա մար կա րող են կի րառ վել հետ ևյալ կար գա պա հա-
կան տույ ժե րը`

1) նկա տո ղու թյուն.
2) խիստ նկա տո ղու թյուն.
3) նույն օ րենսգր քի 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 քային պայ մա նագ րի լու ծում: 
Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 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: Ե թե գոր ծա տո ւի սահ-
մա նած ող ջա միտ ժամկ ե տում աշ խա տողն ա ռանց հար գե լի պատ ճառ նե րի չի ներ կա յաց նում 
բա ցատ րու թյուն, ա պա կար գա պա հա կան տույ ժը կա րող է կի րառ վել ա ռանց բա ցատ րու-
թյան:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` կար գա պա հա կան տույ ժը 
կա րող է բո ղո քարկ վել դա տա կան կար գով՝ տվյալ կար գա պա հա կան տույ ժը կի րա ռե լու մա-
սին ի րա վա կան ա կտն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո` մեկ ա մս վա 
ըն թաց քում:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 265-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ աշ խա տան-
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քի պայ ման նե րի փո փոխ ման, գոր ծա տո ւի նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քային պայ մա նա-
գի րը դա դա րեց նե լու կամ աշ խա տան քային 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 ի րա վա կան ակ տը (փաս տա թուղ թը) 
ստա նա լու օր վա նից հե տո` եր կու ա մս վա ըն թաց քում, ի րա վունք ու նի դի մե լու դա տա րան:

 Վե րոն շյալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյան հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րում է, որ աշ խա տո ղի նկատ մամբ վս տա հու թյու նը կորց նե լու դեպ քում օ րենսդ րի կող մից 
գոր ծա տո ւի հա մար սահ ման վել է աշ խա տո ղի նկատ մամբ ներ գոր ծու թյան կի րառ ման եր կու 
տար բե րակ՝

1) գոր ծա տո ւի նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լու ծում՝ ա ռանց աշ-
խա տո ղին նա խա պես ծա նու ցե լու պար տա կա նու թյան, կամ

2) կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան կի րա ռում՝ մաս նա վո րա պես որ պես 
կար գա պա հա կան տույժ կի րա ռե լով աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լու ծու մը, ո րի դեպ քում 
գոր ծա տուն պար տա վոր է պահ պա նել կար գա պա հա կան տույ ժի կի րառ ման ըն թա ցա կար գը:

Ն ման այ լընտ րանք նա խա տե սե լու նպա տա կը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ 
աշ խա տո ղի և գոր ծա տո ւի շա հե րի հա վա սա րակշ ռումն է՝ նկա տի ու նե նա լով, որ հնա րա վոր 
են ի րա վի ճակ ներ, ե րբ աշ խա տո ղին կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե-
լու կար գը պահ պա նե լը և ան հա պաղ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը չլու ծե լը կա րող է լրա-
ցու ցիչ վնաս ներ հասց նել գոր ծա տո ւին՝ ան հար կի ան հա մա չա փու թյուն ա ռա ջաց նե լով աշ-
խա տո ղի և գոր ծա տո ւի շա հե րի միջև (օ րի նակ՝ ե թե աշ խա տո ղը հրա պա րա կել է գաղտ նիք, 
կամ դրա մա կան ար ժեք ներ սպա սար կե լիս նյու թա կան վնաս է հասց րել գոր ծա տո ւին): 

Անդ րա դառ նա լով կի րառ ված կար գա պա հա կան տույ ժի բո ղո քարկ ման ժամկ ետ նե րին՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ թեև կար գա պա հա պա կան տույ ժե րի հա մար բո ղո-
քարկ ման ժամկ ե տը մեկ ա միսն է, սա կայն այս ժամկ ե տը կի րա ռե լի է մի այն ա վե լի մեղմ 
տույ ժե րի՝ նկա տո ղու թյան և խիստ նկա տո ղու թյան կի րառ ման դեպ քե րում: Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ այն դեպ քում, ե րբ կի րառ վել է կար գա պա հա կան տույժ աշ-
խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման տես քով, ա պա աշ խա տողն ի րա վունք ու նի հա մա-
պա տաս խան ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը (փաս տա թուղ թը) ստա նա լու օր վա նից հե տո 
եր կու ա մս վա ըն թաց քում բո ղո քար կել այն՝ հիմք ըն դու նե լով ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր-
քի 265-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված բո ղո քարկ ման ժամկ ե տը: Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի նման մո տե ցու մը պայ մա նա վոր ված է հետ ևյալ հան գա ման քով.

Այն դեպ քում, ե րբ աշ խա տո ղի նկատ մամբ կի րառ վում է կար գա պա հա կան տույժ` աշ-
խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման տես քով, աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը 
դա դա րում են, հետ ևա բար ան ձի` որ պես աշ խա տո ղի կար գա վի ճա կը դա դա րում է: Նման 
պա րա գա յում, փաս տո րեն, կար գա պա հա կան տույ ժի նշա նակ ման հետ կապ ված հա րա բե-
րու թյու նը ան մի ջա կա նո րեն հան գեց նում է այլ հա րա բե րու թյան` կապ ված աշ խա տան քային 
պայ մա նագ րի լուծ մամբ ա ռա ջա ցած ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի հետ: Ո ւս տիև 
տրա մա բա նա կան է տար բե րակ ված մո տե ցում կի րա ռել կար գա պա հա կան տույ ժի (ն կա տո-
ղու թյուն, խիստ նկա տո ղու թյուն) բո ղո քարկ ման ժամկ ե տի (մեկ ա միս) և աշ խա տան քային 
պայ մա նագ րի լուծ ման վե րա բե րյալ ի րա վա կան ակ տի (այդ թվում` որ պես կար գա պա հա կան 
տույժ կի րա ռե լու դեպ քում) բո ղո քարկ ման ժամկ ե տի (եր կու ա միս) միջև:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը պայ մա նա վոր ված է նաև աշ խա տող նե րի 
հիմն ա կան ի րա վունք նե րի ա ռա վե լա գույնս պահ պան ման ան հրա ժեշ տու թյամբ: Ի նչ պես ար-
դեն նշ վել է, օ րենս դիրն ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րել է աշ խա տան քի ըն դուն ման և աշ խա-
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տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին ի րա վա կան ակ տե րի նշա նա կու թյու նը` մաս նա վո-
րա պես դրանց ու ժի մեջ մտ նե լու հա մար պար տա դիր հա մա րե լով այդ ակ տի մեկ օ րի նակն 
աշ խա տո ղին հանձ նե լը: Հետ ևա բար նույն տրա մա բա նու թյամբ ան հրա ժեշտ է կար ևո րել աշ-
խա տող նե րի ի րա վունք նե րը նաև այն դեպ քում, ե րբ վեր ջի նիս հետ կնք ված աշ խա տան քային 
պայ մա նա գի րը լուծ վել է` թե կուզև որ պես կար գա պա հա կան տույժ: Նման եզ րա հանգ ման 
հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ օ րենս դի րը, գոր ծա տո ւի նա խա ձեռ նու թյամբ 
աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման վե րա բե րյալ ի րա վա կան ակ տը բո ղո քար կե լու ժամ-
կետ սահ մա նե լով եր կու ա մի սը, նպա տակ ու նի ա ռա վե լա գույնս ա պա հո վել աշ խա տող նե-
րի խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման հնա րա վո րու թյու նը: Ո ւս տի նույն սկզ բուն-
քով պետք է ա ռաջ նորդ վել նաև այն դեպ քում, ե րբ աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լու ծու մը 
կի րառ վել է որ պես կար գա պա հա կան տույժ՝ հաշ վի առ նե լով, որ աշ խա տո ղը պետք է հա-
վա սար հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ա պա հո վե լու իր խախտ ված ի րա վունք նե րի դա տա կան 
պաշտ պա նու թյու նը՝ ան կախ նրա նից, թե ի նչ հիմ քով է գոր ծա տո ւի կող մից լուծ վել աշ խա-
տան քային պայ մա նա գի րը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ նկա տո ղու թյան 
և խիստ նկա տո ղու թյան ձևով կի րառ ված կար գա պա հա կան տույ ժը կա րող է բո ղո քարկ վել 
դա տա կան կար գով՝ տվյալ կար գա պա հա կան տույ ժը կի րա ռե լու մա սին ի րա վա կան ա կտն 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո` մեկ ա մս վա ըն թաց քում, ի սկ այն 
դեպ քե րում, ե րբ կար գա պա հա կան տույ ժը կի րառ վել է աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ-
ման ձևով` հա մա պա տաս խան ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը (փաս տա թուղ թը) ստա նա լու 
օր վա նից հե տո` եր կու ա մս վա ըն թաց քում:

2) ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ըն տա նե կան, 
աշ խա տան քային, բնա կան պա շար նե րի oգ տա գործ ման ու շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա-
նու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են քա ղա քա ցի ա կան o րենuդ րու թյամբ և այլ 
ի րա վա կան ակ տե րով, ե թե այլ բան նա խա տեu ված չէ ըն տա նե կան, աշ խա տան քային, հո-
ղային, բնա պահ պան և այլ հա տուկ o րենuդ րու թյամբ:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 30-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` հայ ցային վա-
ղե մու թյու նը ի րա վուն քը խախտ ված ան ձի հայ ցով ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ժա մա նա-
կա հատ վածն է: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` նույն o րենuգր քով կար գա վոր վող 
հա րա բե րու թյուն նե րի հա մար հայ ցային վա ղե մու թյան ը նդ հա նուր ժամկ ե տը ե րեք տա րի է, 
բա ցա ռու թյամբ նույն o րենuգր քով նա խա տեu ված դեպ քե րի։ Պա հանջ նե րի ո րոշ տեuակ նե րի 
հա մար o րենք նե րով կա րող են uահ ման վել հայ ցային վա ղե մու թյան ը նդ հա նուր ժամկ ե տի 
հա մե մա տու թյամբ կր ճատ կամ ա վե լի եր կար` հա տուկ ժամկ ետ ներ: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սի հա մա ձայն` Հա յաu տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան o րենuգր քե րի հայ ցային վա ղե մու թյան վե րա բե րյալ դրույթ նե րը կա րող են 
կի րառ վել աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ` աշ խա տան քային o րենuդ րու-
թյամբ հայ ցային վա ղե մու թյան կի րառ ման վե րա բե րյալ դրույթ նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ-
քում։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ աշ-
խա տան քային օ րենսգր քի 265-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ժամկ ետն այն պի սի ժամկ ետ է, 
ո րի ըն թաց քում հայց վո րը կա րող է հայց ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով ա կն կա լել խախտ ված ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն։ Հետ ևա բար այդ ժամկ ետն իր բնույ թով հա մա պա տաս խա նում 
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է հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տին: Հաշ վի առ նե լով, որ ՀՀ աշ խա տան քային o րենu գիր քը 
չի պա րու նա կում հայ ցային վա ղե մու թյան կի րառ ման վե րա բե րյալ որ ևէ դրույթ, ո ւս տի աշ-
խա տան քային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
o րենuգր քի՝ հայ ցային վա ղե մու թյան կի րառ ման վե րա բե րյալ դրույթ նե րը (տե՛ս, Ա դիկ Ար դա
րյանն ը նդ դեմ « Վա նա ձո րի աթ լե տի կայի և ձմե ռային մար զաձ ևե րի օ լիմ պի ա կան հեր թա
փո խի ման կա պա տա նե կան մաս նա գի տաց ված մար զադպ րոց» ՀՈԱԿի թիվ ԼԴ/1071/02/09 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 03.12.2010 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վե րոգ րյալ հետ ևու թյու նը կի րա ռե լի է նաև ՀՀ 
աշ խա տան քային օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ կար գա պա հա կան տույ ժի բո-
ղո քարկ ման ժամկ ե տի նկատ մամբ, քա նի որ այս դեպ քում նույն պես ՀՀ աշ խա տան քային 
o րենu գիր քը հա տուկ կար գա վո րում չի նա խա տե սում: Այ սինքն՝ նշ ված ժամկ ե տը նույն պես 
հայ ցային վա ղե մու թյան հա տուկ ժամկ ետ է, ո րի նկատ մամբ նույն պես կի րա ռե լի են ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան o րենuգր քի՝ հայ ցային վա ղե մու թյան կի րառ ման վե րա բե րյալ դրույթ նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 331-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հայ ցային վա ղե մու թյուն 
է հա մար վում ի րա վուն քը խախտ ված ան ձի հայ ցով ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ժա մա նա-
կա հատ վա ծը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 337-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` հայ ցային վա-
ղե մու թյան ժամկ ե տի ըն թացքն սկս վում է այն օր վա նից, ե րբ ան ձն ի մա ցել է կամ պետք է 
ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 335-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ի րա վուն քի 
պաշտ պա նու թյան մաuին պա հան ջը դա տա րա նը քն նու թյան է ըն դու նում հայ ցային վա ղե-
մու թյան ժամկ ե տը լրա նա լուց ան կախ։ 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 335-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը հայ ցային վա ղե մու թյու նը կի րա ռում է մի այն 
վի ճող կող մի դի մու մով, ո րը պետք է տր վի մինչև դա տա րա նի կող մից վճիռ կա յաց նե լը։ Հայ-
ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի լրա նա լը, ո րի կի րառ ման մաuին դի մել է վի ճող կող մը, հիմք է 
դա տա րա նի կող մից հայ ցը մեր ժե լու մաuին վճիռ կա յաց նե լու հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 335-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի` 09.02.2018 թվա կա նի փո-
փո խու թյուն նե րից հե տո գոր ծող խմ բագ րու թյան հա մա ձայն` դա տա րա նը հայ ցային վա ղե-
մու թյու նը կի րա ռում է մի այն վի ճող կող մի դի մու մով, ո րը պետք է տր վի մինչև դա տա րա նի 
կող մից վճիռ կա յաց նե լը, ե թե օ րեն քով դի մում տա լու հա մար այլ ժամկ ետ նա խա տես ված չէ: 
Հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ե տի լրա նա լը, ո րի կի րառ ման մա սին օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով դի մել է վի ճող կող մը, հիմք է դա տա րա նի կող մից հայ ցը մեր ժե լու մա սին օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով վճիռ կա յաց նե լու հա մար:

 Նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն ե րից մե կով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով 
մինչև 09.02.2018 թվա կա նի խմ բագ րու թյու նը գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 335-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, նշել է, որ օ րենս դի րը, ամ րագ րե լով հայ ցային վա ղե մու թյան ը նդ հա-
նուր ե րեք տար վա ժամկ ե տը, մի ա ժա մա նակ սահ մա նել է կարգ, ո րի առ կա յու թյան դեպ քում 
դա տա րա նը պետք է քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նի հայ ցային վա ղե մու թյան հար ցը: Այն է՝ 
պետք է առ կա լի նի հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու մա սին գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի 
կող մից դի մում, և այդ դի մու մը պետք է ներ կա յաց վի մինչև դա տա րա նի կող մից վճիռ կա-
յաց նե լը: Այ սինքն` օ րենսդ րի կող մից հս տակ սահ ման վել է ժամկ ետ, այն է՝ հայ ցային վա-
ղե մու թյուն կի րա ռե լու մա սին դի մու մը ներ կա յաց նել մինչև վճ ռի կա յա ցու մը (տե‘ս, Ռա դիկ 
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Են գի բա րյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչն ը նդ դեմ « Վա նակն Ա պա կի» ՍՊԸի և 
մյուս նե րի թիվ ՇԴ/0376/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 
թվա կա նի ո րո շու մը):

 Մաս նա վո րեց նե լով նախ կի նում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն երն աշ խա-
տան քային հա րա բե րու թյուն նե րում գոր ծող հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ետ նե րի նկատ-
մամբ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ կար գա պա հա կան տույժ կի րա ռե լու վե-
րա բե րյալ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը բո ղո քար կե լու ժամկ ե տի նկատ մամբ հայ ցային 
վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու հա մար պա տաս խա նո ղը մինչև դա տա րա նի կող մից վճիռ կա յաց-
նե լը պետք է ներ կա յաց նի հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու մա սին դի մում, այ սինքն` դա-
տա րանն ի րա վա սու չէ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ետ կի րա ռել սե փա կան նա խա ձեռ նու-
թյամբ:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տա կան հան
գա մանք նե րի նկատ մամբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նի 
նկատ մամբ 17.08.2016 թվա կա նի հրա մա նով հա րուց վել է կար գա պա հա կան վա րույթ, ո րի 
ար դյուն քում 22.08.2016 թվա կա նի հրա մա նի հի ման վրա կի րառ վել է կար գա պա հա կան 
տույժ` ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տի հիմ քով` աշ խա-
տան քային պայ մա նագ րի լու ծում: Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծում բա ցա կա յում է ա պա ցույց, 
ո րի հա մա ձայն՝ Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւոնն օ րեն քով սահ ման ված կար-
գով ի րա զեկ վել է Հիմն ադ րա մի տնօ րեն Ար մեն Տեր Կյու րե ղյա նի 22.08.2016 թվա կա նի թիվ 
26-Ա հրա մա նի մա սին: Սույն գոր ծով հայ ցա դի մում է ներ կա յաց վել 03.10.2016 թվա կա նին:

 Դա տա րա նը հայ ցի մերժ ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ Հիմն ադ րա մի տնօ-
րեն Ար մեն Տեր Կյու րե ղյա նի 22.08.2016 թվա կա նի թիվ 26-Ա հրա մանն օ րեն քով սահ ման ված 
մե կամ սյա ժամկ ե տում չի բո ղո քարկ վել, ո ւս տի Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո-
ւո նը բաց է թո ղել դա տա րան դի մե լու՝ օ րեն քով սահ ման ված մե կամ սյա ժամկ ե տը՝ զրկ վե լով 
հրա մա նը դա տա րա նում վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյու նից: Մի ա ժա մա նակ Դա տա րա նը եզ-
րա հան գել է, որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 265-րդ հոդ վա ծը տվյալ դեպ քում կի րա ռե լի 
չէ, քա նի որ Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նի նկատ մամբ կի րառ վել է կար գա-
պա հա կան տույժ:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լով Դա տա րա նի վճի ռը, հիմ-
նա վոր է հա մա րել Դա տա րա նի եզ րա հան գու մը և հա վե լել է նաև, որ թեև գոր ծում առ կա 
չէ հայց վո րի կող մից հրա մանն ան ձամբ ստա նա լու վե րա բե րյալ որ ևէ ա պա ցույց, սա կայն 
29.08.2016 թվա կա նին փաս տա բան Կա րեն Տո նո յա նին տր ված լի ա զո րագ րից ա կն հայտ է 
դառ նում, որ հայց վորն ա ռն վազն այդ օր վա դրու թյամբ ի րա զեկ ված է ե ղել Ար մեն Տեր Կյու-
րե ղյա նի 22.08.2016 թվա կա նի թիվ 26-Ա հրա մա նի մա սին, սա կայն սահ ման ված մե կամ սյա 
ժամկ ե տում հրա մա նը չի բո ղո քար կել: Ա նդ րա դառ նա լով հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու 
վե րա բե րյալ պա տաս խա նո ղի կող մից դի մում չներ կա յաց նե լու հար ցին՝ Վե րաքն նիչ դա տա-
րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
ժամկ ե տը հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ետ չի կա րող հա մար վել, քա նի որ այն ը ստ է ու թյան 
սահ մա նում է հայց վո րի դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման ժամկ ե տը: Մի ա ժա-
մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է Դա տա րա նի եզ րա հան գու մը և նույն-
պես ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 265-րդ հոդ վա ծը տվյալ դեպ քում 
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կի րա ռե լի չէ:
 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով ստո րա դաս դա-

տա րան նե րի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րում է հետ ևյա լը.

Ն կա տի ու նե նա լով, որ Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նի նկատ մամբ 
կար գա պա հա կան տույ ժի կի րա ռու մը հան գեց րել է աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման, 
վեր ջինս գոր ծա տո ւի կա յաց րած ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը կա րող էր բո ղո քար կել 
պատ շաճ կար գով դրա մա սին ի րա զեկ վե լու պա հից հաշվ ված եր կամ սյա ժամկ ե տում, ո րը 
պետք է դի տարկ վի որ պես հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ետ: Մինչ դեռ Դա տա րա նը, գոր ծում 
22.08.2016 թվա կա նի թիվ 26-Ա հրա մա նի մա սին գոր ծա տո ւի կող մից աշ խա տո ղին ի րա զե-
կե լու վե րա բե րյալ ա պա ցույ ցի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում ար ձա նագ րե լով, որ նշ ված 
հրա մանն օ րեն քով սահ ման ված մե կամ սյա ժամկ ե տում չի բո ղո քարկ վել, ի սկ Վե րաքն նիչ 
դա տա րանն էլ հիմն ա վոր հա մա րե լով Դա տա րա նի նշ ված եզ րա հան գու մը և հա վե լե լով, որ 
նշ ված ժամկ ե տը հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ ետ չի կա րող հա մար վել, նյու թա կան ի րա-
վուն քի նոր մի սխալ մեկ նա բան ման ար դյուն քում թույլ են տվել դա տա կան սխալ, ո րը խա-
թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը՝ ազ դե լով գոր ծի ել քի վրա, քա նի որ ա ռանց 
հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու մա սին միջ նոր դու թյան առ կա յու թյան մեր ժե լով հայ ցա-
պա հանջն այն հիմ քով, որ լրա ցել է հրա մա նի վի ճարկ ման ժամկ ե տը՝ ը ստ է ու թյան չանդ րա-
դառ նա լով դրա ի րա վա չա փու թյան գնա հատ մա նը, ստո րա դաս դա տա րան նե րը սահ մա նա-
փա կել են հայց վո րի՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տաքն նու թյան 
ի րա վուն քի տարր հան դի սա ցող՝ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը` նկա տի ու նե նա-
լով, որ նշ ված ի րա վուն քը են թադ րում է ոչ մի այն հայց հա րու ցե լու, այլև ար դեն ի սկ հա րուց-
ված հայ ցով գոր ծի ը ստ է ու թյան քն նու թյան և լուծ ման ի րա վուն քը:

 Մի ա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, որ Դա տա րա նի կող մից հայ ցը մերժ վել է 22.08.2016 
թվա կա նի թիվ 26-Ա հրա մա նի բո ղո քարկ ման մե կամ սյա ժամկ ե տը լրա ցած լի նե լու հիմ քով, 
և բո ղո քարկ վող ի րա վա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյունն ը ստ է ու թյան չի գնա հատ վել, ի սկ 
Վե րաքն նիչ դա տա րանն էլ ան փո փոխ է թո ղել Դա տա րա նի վճի ռը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
չի ան դրա դառ նում վճ ռա բեկ բո ղո քի մյուս փաս տարկ նե րի հիմն ա վոր վա ծու թյա նը և գտ նում 
է, որ սույն գոր ծով առ կա է նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն՝ պար զե լու հա մար ի նչ պես 
գոր ծա տո ւի ի րա վա կան ա կտն ու ժի մեջ մտած լի նե լու հան գա ման քը, այն պես էլ այդ հան գա-
ման քը հաս տատ վե լու դեպ քում` գոր ծա տո ւի ի րա վա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը և հիմ-
նա վոր վա ծու թյունն ը ստ է ու թյան ստու գե լու հա մար:

 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լու 
հա մար: Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ գոր ծը նոր քն նու թյան է ու-
ղարկ վում աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու ձևով կար գա պա հա կան տույժ կի րա ռե-
լու մա սին 22.08.2016 թվա կա նի թիվ 26-Ա հրա մանն ան վա վեր ճա նա չե լու, Կաթ րին Ան նի 
Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նին նախ կին աշ խա տան քում վե րա կանգ նե լու և հար կա դիր 
պա րա պուր դի գու մար բռ նա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սով՝ հաշ վի առ նե լով, որ Դա տա րա-
նի վճի ռը վե րաքն նու թյան կար գով, հա մա պա տաս խա նա բար նաև վճ ռա բե կու թյան կար գով 
բո ղո քարկ վել է մի այն այդ մա սով»:
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Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ո րո շել է վճ ռա-
բեկ բո ղո քը բա վա րա րել, բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 02.03.2018 
թվա կա նի ո րո շու մը և գոր ծը` Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նի հետ կնք ված 
աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին 22.08.2016 թվա կա նի թիվ 26-Ա հրա մանն 
ան վա վեր ճա նա չե լու և վեր ջի նիս նախ կին աշ խա տան քում վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես նաև 
հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար սկ սած 22.08.2016 թվա կա-
նից օ րա կան 132.085,31 ՀՀ դրամ աշ խա տա վար ձի գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հանջ նե րի 
մա սով, ու ղար կել Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան` նոր քն նու թյան:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռ. Հա կո բյանս և Գ. Հա կո բյանս, հա մա ձայն չլի
նե լով վե րը նշ ված ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա
վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան կող մից որ պես կի րառ ված կար գա պա հա կան տույ ժի տե սակ 
պայ մա նա գի րը լու ծե լիս այդ տույ ժի բո ղո քարկ ման ժամ ե տի վե րա բե րյալ ար տա հայ տած 
կար ծի քի հետ, շա րադ րում ե նք մեր հա տուկ կար ծի քը դրա վե րա բե րյալ:

 

Այս պես`
« Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-

ձայն` նույն օ րեն քը կար գա վո րում է նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի հան րային քն նարկ ման, 
կար գա վոր ման ազ դե ցու թյան գնա հատ ման, փոր ձաքն նու թյան, հրա պա րակ ման, ու ժի մեջ 
մտ նե լու, գոր ծո ղու թյան, փո փոխ ման, լրաց ման և գոր ծո ղու թյան դա դա րեց ման, ի նչ պես նաև 
ի րա վա կան հա կա սու թյուն նե րի (ի րա վա կան կո լի զի ա նե րի) և օ րենսդ րա կան բա ցե րի դեպ-
քում ի րա վա կան ակ տե րի նոր մե րի կի րառ ման, մեկ նա բան ման, պար զա բան ման հետ կապ-
ված հա րա բե րու թյուն նե րը և օ րենսդ րա կան տեխ նի կայի կա նոն նե րը: 

« Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն` նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի նոր մը մեկ նա բան վում է` հաշ վի առ նե լով նոր մա տիվ 
ի րա վա կան ա կտն ըն դու նե լիս այն ըն դու նող մարմն ի 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, 
գլ խի, բաժ նի կար գա վոր ման հա մա տեքս տից, այն նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի դրույթ նե-
րից, ի կա տա րումն ո րի ըն դուն վել է այդ ակ տը, տվյալ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով սահ-
ման ված սկզ բունք նե րից, ի սկ այդ պի սի սկզ բունք ներ սահ ման ված չլի նե լու դեպ քում` տվյալ 
ի րա վա հա րա բե րու թյու նը կար գա վո րող ի րա վուն քի ճյու ղի սկզ բունք նե րից:

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից բխում է նաև, որ ի րա վա կան ակ տե րի հա մա պա տաս-
խան նոր մե րը են թա կա են մեկ նա բան ման և(կամ) պար զա բան ման մի այն այն դեպ քում, ե րբ 
առ կա է ի րա վա կան հա կա սու թյուն (ի րա վա կան կո լի զի ա) և(կամ) օ րենսդ րա կան բաց: Ը նդ 
ո րում, նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի նոր մը մեկ նա բա նե լիս պար տա դիր պետք է հաշ վի առ-
նել նոր մա տիվ ի րա վա կան ա կտն ըն դու նե լիս այն ըն դու նող մարմն ի նպա տա կը՝ ել նե լով այդ 
նոր մում 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 կար գա վոր ման հա մա տեքս տից:

 Հա ման ման կար գա վո րում է նա խա տես ված նաև ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քով, 
ո րի 11-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն`   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան աշ խա տան քային օ րենսդ-
րու 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 օ րենսգր քի պա հանջ նե րը: 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան աշ խա տան քային օ րենսդ րու թյան նոր մի մեկ նա բա նու մը 
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չպետք է փո փո խի դրա ի մաս տը:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` գոր ծա տուն 
ի րա վունք ու նի աշ խա տո ղի հետ լու ծե լու ա նո րոշ ժամկ ե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ-
մա նա գի րը, ի նչ պես նաև ո րո շա կի ժամկ ե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը 
նախ քան դրա գոր ծո ղու թյան ժամկ ե տի լրա նա լը`

1) կազ մա կեր պու թյան լու ծար ման (ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ գոր ծու նե ու թյան դա դար-
ման և օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում պե տա կան գրան ցումն ու ժը կորց րած կամ ան վա-
վեր ճա նաչ վե լու) դեպ քում.

2) ար տադ րու թյան ծա վալ նե րի և (կամ) տն տե սա կան և (կամ) տեխ նո լո գի ա կան և (կամ) 
աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման պայ ման նե րի փո փոխ ման և (կամ) ար տադ րա կան ան հրա-
ժեշ տու թյամբ պայ մա նա վոր ված` աշ խա տող նե րի քա նա կի և (կամ) հաս տիք նե րի կր ճատ ման 
դեպ քում.

3) աշ խա տո ղի` զբա ղեց րած պաշ տո նին կամ կա տա րած աշ խա տան քին չհա մա պա տաս-
խա նե լու դեպ քում.

4) աշ խա տո ղին նախ կին աշ խա տան քում վե րա կանգ նե լու դեպ քում.
5) աշ խա տո ղի կող մից աշ խա տան քային պայ մա նագ րով կամ ներ քին կար գա պա հա-

կան կա նոն նե րով ի րեն վե րա պահ ված պար տա կա նու թյուն նե րը ա ռանց հար գե լի պատ ճա ռի 
պար բե րա բար չկա տա րե լու դեպ քում.

6) աշ խա տո ղի նկատ մամբ վս տա հու թյու նը կորց նե լու դեպ քում.
7) աշ խա տո ղի եր կա րատև ա նաշ խա տու նա կու թյան հետ ևան քով (ե թե աշ խա տո ղը ժա-

մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կու թյան պատ ճա ռով աշ խա տան քի չի ներ կա յա ցել ա վե լի քան 
120 օր ա նընդ մեջ կամ վեր ջին տաս ներ կու ա մս վա ըն թաց քում` ա վե լի քան 140 օր, ե թե օ րեն-
քով և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված չէ, որ ո րո շա կի հի վան դու թյուն նե րի 
դեպ քում աշ խա տա տե ղը և պաշ տո նը պահ պան վում են ա վե լի եր կար ժա մա նա կով).

8) աշ խա տո ղի կող մից ո գե լից խմիչք նե րի, թմ րա մի ջոց նե րի կամ հո գե ներ գոր ծուն նյու-
թե րի ազ դե ցու թյան տակ աշ խա տա վայ րում գտն վե լու դեպ քում.

9) ան հար գե լի պատ ճա ռով ամ բողջ աշ խա տան քային օր վա (հեր թա փո խի) ըն թաց քում 
աշ խա տո ղի` աշ խա տան քի չներ կա յա նա լու դեպ քում.

10) պար տա դիր բժշ կա կան զն նու թյու նից աշ խա տո ղի հրա ժար վե լու կամ խու սա փե լու 
դեպ քում.

11) տա րի քային կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող աշ խա տո ղի վաթ սու նե րեք տա րին, 
ի սկ տա րի քային կեն սա թո շա կի ի րա վունք չու նե ցող աշ խա տո ղի վաթ սուն հինգ տա րին լրա-
նա լու դեպ քում, ե թե հա մա պա տաս խան հիմ քը նա խա տես ված է աշ խա տան քային պայ մա-
նագ րով:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 223-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` աշ խա տան-
քային կար գա պա հու թյու նը խախ տե լու հա մար կա րող են կի րառ վել հետ ևյալ կար գա պա հա-
կան տույ ժե րը.

1) նկա տո ղու թյուն.
2) խիստ նկա տո ղու թյուն.
3) նույն օ րենսգր քի 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 քային պայ մա նագ րի լու ծում:
ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` կար գա պա հա կան տույ ժը 

կա րող է բո ղո քարկ վել դա տա կան կար գով՝ տվյալ կար գա պա հա կան տույ ժը կի րա ռե լու մա-
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սին ի րա վա կան ա կտն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո` մեկ ա մս վա 
ըն թաց քում:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 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 տո ւի նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քային պայ մա նա-
գի րը դա դա րեց նե լու կամ աշ խա տան քային 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 ի րա վա կան ակ տը (փաս տա թուղ թը) 
ստա նա լու օր վա նից հե տո` եր կու ա մս վա ըն թաց քում, ի րա վունք ու նի դի մե լու դա տա րան: 
(….)

Նշ ված նոր մե րը մեկ նա բա նե լով դրան ցում պա րու նակ վող բա ռե րի և ար տա հայ տու-
թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նից, ամ բողջ այդ հոդ ված նե րի կար գա վոր ման հա մա-
տեքս տից ել նե լով` գտ նում ե նք, որ օ րենս դի րը նույն օ րենսգր քի 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 քային պայ մա նագ րի լուծ ման դեպ քե րը, 
ը ստ է ու թյան, ա ռանձ նաց րել է նույն հոդ վա ծում նշ ված մնա ցած վեց հիմ քե րով աշ խա տան-
քային պայ մա նագ րի լուծ ման դեպ քե րից` մի այն դրանք ո րա կե լով որ պես աշ խա տո ղի նկատ-
մամբ կի րառ վող կար գա պա հա կան տույ ժի տե սակ: Միև նույն ժա մա նակ օ րենս դի րը տար-
բե րակ ված մո տե ցում է ցու ցա բե րել նաև գոր ծա տո ւի նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քային 
պայ մա նագ րե րը լու ծե լու մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը դա տա կան կար գով բո ղո-
քար կե լու ժամկ ետ նե րի ա ռու մով` դրան ցից նույն օ րենսգր քի 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 քային պայ մա նագ րի լուծ ման մա սով ՀՀ աշ խա-
տան քային օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծով սահ մա նե լով մե կամ սյա ժամկ ետ տվյալ կար գա-
պա հա կան տույ ժը կի րա ռե լու մա սին ի րա վա կան ա կտն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ու ժի 
մեջ մտ նե լուց հե տո, ի սկ նույն օ րենսգր քի 113-րդ հոդ վա ծում նշ ված մնա ցած վեց հիմ քե րով 
աշ խա տան քային պայ մա նագ րե րը լու ծե լու մա սով ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 265-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ մա նե լով եր կամ սյա ժամկ ետ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը 
(փաս տա թուղ թը) ստա նա լու օր վա նից հե տո:

Ն պա տակ ու նե նա լով կա տա րե լու նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը մեկ նա բա նե լիս 
օ րենսդ րի կող մից այն մեկ նա բա նող ան ձի վրա դր ված մյուս պար տա դիր պայ մա նը` ան հրա-
ժեշտ ե նք հա մա րում այդ ա ռու մով բա ցա հայ տել նոր մա տիվ ի րա վա կան ա կտն ըն դու նե լիս 
այն ըն դու նող մարմն ի նպա տա կը: 

Այս պես`
 Մինչև 12.04.2014 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 

265-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը նաև սահ մա նել է, որ աշ խա տան քի պայ ման նե րի փո փոխ ման, 
գոր ծա տո ւի նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը դա դա րեց նե լու կամ աշ-
խա տան քային 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 ի րա վա կան ակ տը (փաս տա թուղ թը) ստա նա լու օր վա նից հե տո` 
մեկ ա մս վա ըն թաց քում, ի րա վունք ու նի դի մե լու դա տա րան:

 Մինչև 22.10.2015 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 
228-րդ հոդ վա ծը սահ մա նել է, որ կար գա պա հա կան տույ ժը կա րող է բո ղո քարկ վել դա տա-
կան կար գով: 

Այ սինքն` մինչև 12.04.2014 թվա կա նը աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը ՀՀ աշ խա տան-
քային օ րենսգր քի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ, 6-րդ, 8-10-րդ կե տե րում նշ ված հիմ քե րից 
մե կով լու ծե լու ձևով կի րառ ված կար գա պա հա կան տույ ժի հա մար, ը ստ է ու թյան, ևս գոր ծել 
է ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 265-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված` այն դա տա-
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կան կար գով բո ղո քար կե լու մե կամ սյա ժամկ ե տը, քա նի որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 
228-րդ հոդ վա ծը դա տա կան կար գով կար գա պա հա կան տույ ժի բո ղո քարկ ման որ ևէ ժամկ ետ 
չի նա խա տե սել:

Դ րա նից հե տո օ րենս դի րը փո փո խու թյուն է կա տա րել ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 
265-րդ հոդ վա ծում, ո րն ու ժի մեջ է մտել 12.04.2014 թվա կա նին, ո րի հա մա ձայն` գոր ծա տո ւի 
նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու հետ հա մա ձայն չլի նե լու դեպ-
քում դա տա րան դի մե լու հա մար սահ մա նել է հա մա պա տաս խան ան հա տա կան ի րա վա կան 
ակ տը (փաս տա թուղ թը) ստա նա լու օր վա նից հե տո եր կամ սյա ժամկ ետ: Նշ ված կար գա վո-
րու մը, ը ստ է ու թյան, վե րա բե րել է նաև վե րը նշ ված կար գա պա հա կան տույ ժի դա տա կան 
կար գով բո ղո քարկ մա նը, քա նի որ այդ պա հին ևս ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 228-րդ 
հոդ վա ծը դա տա կան կար գով կար գա պա հա կան տույ ժի բո ղո քարկ ման որ ևէ ժամկ ետ չի նա-
խա տե սել: Մինչ դեռ տվյալ կար գա վո րու մը ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա-
ծի մա սով գոր ծել է մինչև 22.10.2015 թվա կա նը, այ սինքն` մինչև այն պա հը, ե րբ օ րենսդ րի 
կող մից փո փո խու թյուն է կա տար վել այդ հոդ վա ծում, և ար դեն կար գա պա հա կան տույ ժը 
դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լու հա մար սահ ման վել է մե կամ սյա ժամկ ետ տվյալ կար գա-
պա հա կան տույ ժը կի րա ռե լու մա սին ի րա վա կան ա կտն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ու ժի 
մեջ մտ նե լուց հե տո:

 Վե րոգ րյա լից բխում է, որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծում փո փո-
խու թյուն կա տա րե լու վե րա բե րյալ այդ ա կտն ըն դու նող մարմն ի նպա տա կը ե ղել է այն, որ 
ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 265-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ժամկ ե տից 
տար բեր վող ժամկ ետ սահ մա նի գոր ծա տո ւի նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քային պայ մա-
նագ րե րը լու ծե լու մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը դա տա կան կար գով բո ղո քար կե-
լու ժամկ ետ նե րի ա ռու մով` դրան ցից նույն օ րենսգր քի 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 քային պայ մա նագ րի լուծ ման մա սով ՀՀ աշ խա տան-
քային օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծով սահ մա նե լով մե կամ սյա ժամկ ետ տվյալ կար գա պա հա-
կան տույ ժը կի րա ռե լու մա սին ի րա վա կան ա կտն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ու ժի մեջ 
մտ նե լուց հե տո: 

Այ սինքն` տվյալ դեպ քում օ րենս դիրն ո ւղ ղա կի ո րեն կար գա վո րել է ՀՀ աշ խա տան քային 
օ րենսգր քի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տի հիմ քով կի րառ ված կար գա պա հա կան տույ-
ժի բո ղո քարկ ման ժամկ ե տի հետ կապ ված աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը` սահ մա-
նե լով ի նչ պես հա տուկ ժամկ ե տը, այն պես էլ դրա հաշ վարկ ման կար գը, ո րի պայ ման նե րում 
վե րը նշ ված դիր քո րո շումն ե րի հա մա տեքս տում ան թույ լատ րե լի ե նք հա մա րում օ րեն քի ա նա-
լո գի ա կի րա ռե լը` այդ հա րա բե րու թյուն նե րը ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 265-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված հա րա բե րու թյուն նե րին նմա նեց նե լը և վեր ջի նով նա խա-
տես ված եր կամ սյա ժամկ ե տը վե րը նշ ված հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լը նաև 
այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ դրա նով տվյալ դեպ քում խս տաց վում են ի րա վա բա նա կան 
ան ձանց նկատ մամբ հս կո ղու թյուն ու վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու պայ ման ներն ու 
կար գը:

 Հա մա ձայն լի նե լով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 28.03.2019 թվա կա նի ո րոշ ման պատ ճա ռա-
բա նա կան մա սի մնա ցած մա սե րի և եզ րա փա կիչ մա սի հետ` գտ նում ե նք, որ ՀՀ վե րաքն-
նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 02.03.2018 թվա կա նի ո րո շու մը պետք է բե կա նել և գոր ծը` 
Կաթ րին Ան նի Ժան նին Ժո լի վե Ժո լի վե Բյո ւո նի հետ կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նա գի-
րը լու ծե լու մա սին 22.08.2016 թվա կա նի թիվ 26-Ա հրա մանն ան վա վեր ճա նա չե լու և վեր ջի նիս 



214 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

նախ կին աշ խա տան քում վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես նաև հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ 
ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար սկ սած 22.08.2016 թվա կա նից օ րա կան 132.085,31 ՀՀ դրամ 
աշ խա տա վար ձի գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հանջ նե րի մա սով, ու ղար կել Եր ևան քա ղա քի 
ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան` նոր քն նու թյան` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 28.03.2019 
թվա կա նի ո րոշ մամբ սահ ման ված ծա վա լով քն նու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար:

 
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` Ռ. Հա կոբյան 

 Գ. Հա կոբյան 
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Սնան կու թյան գործ թիվ Ա ՎԴ1/0006/04/16 
դա տա րա նի ո րո շում   2019թ.
Ս նան կու թյան գործ թիվ  Ա ՎԴ1/0006/04/16    
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Մկրտ չյան 
Դա տա վոր ներ` Ա. Խա ռա տյան
 Ս. Թո րո սյան 

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 զե կու ցող  Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի հու նի սի 07-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Գա գիկ Հա կո բյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ 

քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 15.12.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ դի մու մի Գա գիկ Հա-
կո բյա նի ը նդ դեմ Ար մեն Հա կո բյա նի` սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

 ՊԱՐ ԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Գա գիկ Հա կո բյա նը պա հան ջել է Ար մեն Հա կո բյա նին ճա նա չել 

սնանկ:
ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 

17.02.2016 թվա կա նի վճ ռով դի մու մը բա վա րար վել է:
ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նը (դա տա-

վոր` Ա. Հով հան նի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան), քն նե լով Ար մեն Հա կո բյա նի սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վա րիչ Գևորգ Ա վա գյա նի միջ նոր դու թյու նը, 15.08.2016 թվա կա նին կա յաց րել 
է ո րո շում` «Ար մեն Հա կո բյա նի գույքն ո ւղ ղա կի գոր ծար քով վա ճա ռե լու թույլտ վու թյան մա-
սին»:
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
15.12.2016 թվա կա նի ո րոշ մամբ Գա գիկ Հա կո բյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա-
տա րա նի 15.08.2016 թվա կա նի «Ար մեն Հա կո բյա նի գույքն ո ւղ ղա կի գոր ծար քով վա ճա ռե լու 
թույլտ վու թյան մա սին» ո րո շու մը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Գա գիկ Հա կո բյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել «Ա մե րի ա բանկ» ՓԲԸ-ն (այ սու հետ` 

Բանկ):

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն ա վո  ե րը և պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել «Ս նան  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 76-րդ հոդ վա-

ծը, ո րը պետք է կի րա ռեր, կի րա  րեն քի 75-րդ և 77-րդ հոդ ված նե րը, ո րոնք չպետք 
է կի րա ռեր:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նը, մինչև Ար մեն 

Հա կո բյա նի գույքն ո ւղ ղա կի գոր ծար քով վա ճառ քի վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լը, պետք է 
պար զեր, թե ա րդյոք վե րոն շյալ գույքն ա ճուր դով վա ճառ վել է, թե` ոչ, և մի այն դրա ըն թաց-
քում այդ գույ քի չվա ճառ վե լու դեպ քում ան դրա դարձ կա տա րեր վեր ջի նիս` ո ւղ ղա կի գոր ծար-
քով վա ճառ քի հնա րա վո րու թյա նը: Գույ քը հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե-
լիս հնա րա վոր է նաև գույ քի մեկ նար կային գնի աճ, ին չը բա րեն պաստ ի րա վի ճակ կս տեղ ծեր 
ի նչ պես Գա գիկ Հա կո բյա նի, այն պես էլ պար տա պան Ար մեն Հա կո բյա նի հա մար: 

Ա վե լին` սույն գոր ծով հաս տատ ված փաս տե րով հիմն ա վոր վում է, որ 23.09.2016 թվա-
կա նին Գա գիկ Հա կո բյա նի կող մից Բանկ այ ցե լե լիս պարզ վել է, որ հենց վեր ջինս է վար-
կա վո րել Եր ևա նի Թավ րի զյան թիվ 17 հաս ցե ի բնա կիչ Շու շա նիկ Ղա զա րյա նին, որ պես զի 
վեր ջինս ձեռք բե րի Ար մեն Հա կո բյա նի գույ քը, ին չը հիմք է տա լիս են թադ րե լու, որ ո ւղ ղա կի 
գոր ծար քի ի րա կա նաց ման հա մար առ կա են ե ղել նա խա պես հա մա ձայ նեց ված գոր ծո ղու-
թյուն ներ Շու շա նիկ Ղա զա րյա նի, Բան կի և Ար մեն Հա կո բյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա-
վա րիչ Գևորգ Ա վա գյա նի միջև: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 15.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր` Դա տա րա նի 15.08.2016 թվա կա նի 
ո րո շու մը բե կա նե լու մա սին դա տա կան ա կտ»:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն ա վո  ե րը
Վճ ռա բեկ բո ղոքն ան հիմն է և են թա կա է մերժ ման, քա նի որ օ րենս դի րը հս տակ նա խա-

տե սել է, որ պար տա պա նի գույ քի վա ճառ քը տե ղի է ու նե նում կա՛մ հրա պա րա կային սա կար-
կու թյուն նե րով, կա՛մ ո ւղ ղա կի գոր ծար քով, հետ ևա բար առ կա չէ որ ևէ պար տա դիր պայ ման 
գույ քի վա ճառ քի մեկ ե ղա նա կից մյու սին ան ցնե լու հա մար: Սույն գոր ծի պա րա գա յում հարկ 
է նշել նաև, որ ո ւղ ղա կի վա ճառ քի մի ջո ցով օ տար ված Եր ևա նի Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի 
թիվ 1/2 շեն քի 230-րդ բնա կա րա նը վա ճառ քի է հան վել գույ քի վա ճառ քի ծրագ րով և վա ճառ-
քի ծրագ րում սահ ման վել է, որ նշ ված գույ քը ներ կա յաց վել է ո ւղ ղա կի գոր ծար քով օ տար ման: 

Ինչ վե րա բե րում է բո ղո քա բե րի այն պնդ մա նը, որ Շու շա նիկ Ղա զա րյա նը սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վար չի կամ Բան կի հետ փոխ կա պակց ված ան ձ է, ա պա դա տա րան նե րը գոր-
ծի բազ մա կող մա նի, օբյեկ տիվ և լրիվ քն նու թյան ար դյուն քում հեր քել են նման փաս տար կի 
հիմն ա վոր վա ծու թյու նը:
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3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը.
1. Շու շա նիկ Ղա զա րյա նի կող մից 06.07.2016 թվա կա նին ներ կա յաց ված դի մու մի հա մա-

ձայն՝ վեր ջինս Դա տա րա նին խնդ րել է 110.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի չա փով 
ո ւղ ղա կի գոր ծար քի մի ջո ցով ի րեն վա ճա ռել Եր ևա նի Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի 1/2 շեն քի 
թիվ 230 բնա կա րա նը (հա վել ված, գ.թ. 27). 

2. 13.07.2016 թվա կա նի պար տա տե րե րի ե րկ րորդ ժո ղո վի ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն` 
պար տա տե րե րի ժո ղո վը հա վա նու թյուն է տվել Եր ևա նի Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի 1/2 շեն քի 
թիվ 230 բնա կա րա նը 110.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մով Շու շա նիկ Ղա զա րյա-
նին օ տա րե լու հար ցին: Գա գիկ Հա կո բյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Վ. Փա շա յա նը դեմ է քվե ար կել 
նշ ված հար ցին (հա վել ված, գ.թ. 22-26).

3. Սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Գևորգ Ա վա գյա նը 18.07.2016 թվա կա նին Դա տա-
րան է ներ կա յաց րել Ար մեն Հա կո բյա նի վար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման 
մի ջոց հան դի սա ցող, Բան կում գրա վադր ված` Եր ևա նի Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի 1/2 շեն քի 
թիվ 230 բնա կա րա նը 110.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մով Շու շա նիկ Ղա զա րյա նին 
վա ճա ռել թույ լատ րե լու և նշ ված բնա կա րա նի նկատ մամբ կի րառ ված բո լոր ար գե լանք նե րը և 
սահ մա նա փա կումն ե րը վե րաց նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն (հա վել ված, գ.թ. 20-21).

4. « ՖԻՆ ԼՈՈՒ» ՍՊԸ-ի կող մից 23.06.2016 թվա կա նին կա տար ված թիվ Հ-06-0060 գնա-
հատ ման հաշ վետ վու թյան հա մա ձայն` Գա գիկ Հա կո բյա նին և Սու սան նա Բա զի կյա նին ը նդ-
հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող Եր ևա նի Ծի ծեռ նա կա բեր դի 
խճու ղի 1/2 շեն քի թիվ 230 բնա կա րա նի շու կա յա կան ար ժե քը գնա հատ վել է 50.500.000 ՀՀ 
դրամ (հա վել ված, գ.թ. 36-37).

5. 03.08.2016 թվա կա նի պար տա տե րե րի եր րորդ ժո ղո վի ար ձա նագ րու թյան և ժո ղո-
վի կող մից հաս տատ ված գույ քի վա ճառ քի ծրագ րի հա մա ձայն` «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քը նա խա տե սում է գույ քի վա ճառք` նույն օ րեն քի 76-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հրա պա-
րա կային սա կար կու թյուն նե րով, և նույն օ րեն քի 77-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ո ւղ ղա կի գոր-
ծար քով: Ծրագ րով նախ նա կան փու լում նա խա տես վում է գույ քի վա ճառք` «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 76-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, ե թե ա ճուրդ նե րի կազ մա կերպ ման ժա-
մա նա կա հատ վա ծում գույ քը չի հա ջող վում օ տա րել և ստաց վում է հա մա պա տաս խան 
բարձր գնային ա ռա ջար կու թյուն, ա պա գույ քի օ տա րու մը կի րա կա նաց վի «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 77-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պահ պա նե լով տվյալ հոդ վա ծի ըն թա ցա կար-
գը: Ծրագ րի հա մա ձայն` Եր ևա նի Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի 1/2 շեն քի թիվ 230 բնա կա րա նը 
ներ կա յաց վել է ո ւղ ղա կի գոր ծար քով օ տար ման (հա վել ված հա տոր 1-ին, գ.թ. 21, 23-24):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 

պայ մա նա վոր ված է սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հին 
գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա-
բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի-
ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 75-րդ, 76-րդ և 77-րդ հոդ ված նե րի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ-
տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե-
րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:
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 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րում ե րին. 

 ա րդյոք պար տա տե րե րի ժո ղո վի կող մից հաս տատ ված գույ քի վա ճառ քի ծրագ րով այլ 
կարգ նա խա տես ված լի նե լը կա րող է խո չըն դոտ հան դի սա նալ կա ռա վար չի կող մից պար
տա պա նին պատ կա նող գույ քի վա ճառքն ու ղ ղա կի գոր ծար քով ի րա կա նաց նե լու հա մար,

 ա րդյոք սնան կու թյան վա րույ թում պար տա պա նի պար տա վո րու թյուն նե րի ա պա հով
ման մի ջոց հան դի սա ցող գրա վի ա ռար կան ի րաց նե լիս պետք է հիմք ըն դուն վեն նաև ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով գրա վի ա ռար կայի ի րաց ման վե րա բե րյալ սահ ման ված կա
նոն նե րը,

 ա րդյոք գրա վի պայ մա նագ րի կողմ չհան դի սա ցող գրանց ված պար տա տե րե րը կա րող 
են ո րո շել գրա վի ա ռար կայի ի րաց ման ձևը.

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 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, ի րա վունք 
կամ այլ ակ տիվ, նե րա ռյալ` մտա վոր սե փա կա նու թյան օբյեկտ: Ի ա պա հո վումն պար տա-
պա նի` նույն օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու 
մա սին դա տա րա նին ծա նու ցած ա պա հով ված ի րա վուն քով պար տա տի րոջ ա ռջև ստանձ նած 
պար տա վո րու թյան հա մար ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար կան (այդ թվում` եր րորդ ան ձին 
պատ կա նող) չի ը նդ գրկ վում պար տա պա նի գույ քի կազ մում, բա ցա ռու թյամբ դրա ի րա ցու մից 
ստաց ված մի ջոց նե րի, ո րոնք պար տա պա նի գույ քի կազ մում են ը նդ գրկ վում նույն օ րեն քի 43-
րդ հոդ վա ծի 8-րդ մա սով նա խա տես ված դեպ քում:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 75-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` պար տա պա-
նի գույ քի վա ճառքն ի րա կա նաց նում է կա ռա վա րի չը` իր կող մից գույ քագր ման ար դյունք նե-
րով ներ կա յաց ված և պար տա տե րե րի խորհր դի, ի սկ խոր հուրդ ձևա վոր ված չլի նե լու դեպ-
քում պար տա տե րե րի ժո ղո վի կող մից հաս տատ ված գույ քի վա ճառ քի ծրագ րի հա մա ձայն 
և  դա տա րա նի թույլտ վու թյամբ` հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով կամ ո ւղ ղա կի գոր-
ծար քով: Նույն հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սի հա մա ձայն` գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը պետք է նե րա-
ռի պար տա պա նի ամ բողջ գույ քի, նե րա ռյալ՝ պա հան ջի ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ ման-
րա մասն տե ղե կու թյուն ներ (ան վա նումն ե րը, նկա րագ րու թյու նը, քա նա կը, հաշ վեկշ ռային 
ար ժե քը), վա ճառ քի նա խա տես վող ձևը, նախ նա կան գնա հատ ված ար ժեք նե րը` ը ստ գույ քի 
տե սա կի։ Գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը պար տա տե րե րի խորհր դի կամ ժո ղո վի կող մից չհաս-
տատ վե լու դեպ քում կա ռա վա րիչն ի րա վունք ու նի դի մե լու դա տա րան և պա հան ջե լու հաս-
տա տել գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը` կցե լով պար տա տե րե րի ժո ղո վի կամ խորհր դի ո րո շում-
նե րը կամ ժո ղո վի կամ խորհր դի նիս տի ան ցկաց ման ան հնա րի նու թյան հիմ քե րը։ Ծրագ րի 
փո փո խու թյուն նե րը կա տար վում են ծրագ րի ըն դուն ման հա մար սահ ման ված կար գով։

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 76-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` պար տա պա-
նի գույ քը հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու իր միջ նոր դու թյու նը կա ռա վա-
րի չը ներ կա յաց նում է դա տա րան` այդ մա սին ե րեք օր ա ռաջ տե ղե կաց նե լով պար տա տե-
րե րին նույն օ րեն քի 34-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սով սահ ման ված կար գով: Միջ նոր դու թյան 
մեջ նշ վում են գույ քի գտն վե լու վայ րը, գույ քի նկա րագ րու թյու նը, ա ճուր դի ա ռա ջարկ վող 
մեկ նար կային գի նը, ա ճուր դի ան ցկաց ման օ րը: Միջ նոր դու թյա նը կից ներ կա յաց վում է գույ-
քի գնա հատ ման ակ տը (ան կախ գնա հա տո ղի կող մից գնա հատ ված լի նե լու դեպ քում` եզ-
րա կա ցու թյու նը): Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` պար տա տե րերն ի րա վունք ու նեն 
հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով պար տա պա նի գույ քի վա ճառ քը թույ լատ րե լու մա սին 
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կա ռա վար չի միջ նոր դու թյան դեմ յոթ նօ րյա ժամկ ե տում գրա վոր ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե-
լու դա տա րան և ա ռա ջար կե լու ա ճուր դի ա վե լի բարձր մեկ նար կային գին` գույ քի վա ճառ քի 
իր կող մից ա ռա ջարկ վող մեկ նար կային գնի 5 տո կո սի, բայց ոչ ա վե լի, քան հինգ մի լի ոն 
դրա մի չա փով դե պո զիտ վճա րե լով սնան կու թյան հա տուկ հաշ վին: Ա ռար կու թյա նը կց վում 
է դե պո զի տի վճա րու մը հա վաս տող փաս տա թուղ թը: Ե թե ա ռար կու թյուն են ներ կա յաց րել 
մե կից ա վե լի պար տա տե րեր, ա պա հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով գույ քի ի րա ցու մը 
թույ լատր վում է ա ռա ջարկ վող ա մե նա բարձր մեկ նար կային գնով: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 
հա մա ձայն` կա ռա վար չի միջ նոր դու թյունն ստա նա լու ու թե րորդ օ րը դա տա րա նը կա յաց նում 
է հետ ևյալ ո րո շումն ե րից մե կը` 

ա) գույ քի վա ճառ քը թույ լատ րե լու մա սին` բա վա րա րե լով կա ռա վար չի միջ նոր դու թյու նը, 
ե թե որ ևէ պար տա տեր նույն հոդ վա ծի ե րկ րորդ մա սով սահ ման ված ժամկ ե տում և կար գով 
ա ռար կու թյուն չի ներ կա յաց րել դա տա րան.

բ) գույ քի վա ճառ քը պար տա տի րոջ ա ռա ջար կած գնով թույ լատ րե լու մա սին` չբա վա րա-
րե լով կա ռա վար չի միջ նոր դու թյու նը, ե թե որ ևէ պար տա տեր նույն հոդ վա ծի ե րկ րորդ մա սով 
սահ ման ված ժամկ ե տում և կար գով ա ռար կու թյուն չի ներ կա յաց րել դա տա րան.

գ) կա ռա վար չի միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու մա սին, ե թե կա ռա վար չի կող մից չեն պահ-
պան վել նույն օ րեն քով սահ ման ված պա հանջ նե րը:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 77-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին պար բե րու թյան հա-
մա ձայն` ե թե կա ռա վա րի չը մտա դիր է պար տա պա նին պատ կա նող գույ քի վա ճառքն ի րա-
կա նաց նել ո ւղ ղա կի գոր ծար քով, ա պա նա հրա վի րում է խորհր դի նիստ, ի սկ վեր ջինս ձևա-
վոր ված չլի նե լու դեպ քում` ժո ղով` քն նարկ ման դնե լով այդ հար ցը: Խորհր դի կամ ժո ղո վի 
ո րո շու մը` ո ւղ ղա կի գոր ծար քի վե րա բե րյալ կա ռա վար չի մտադ րու թյա նը հա վա նու թյուն տա-
լու կամ չտա լու վե րա բե րյալ, և խորհր դի նիս տի ար ձա նագ րու թյու նը կա ռա վա րիչն իր միջ-
նոր դու թյան հետ ներ կա յաց նում է դա տա րան: Միջ նոր դու թյան մեջ նշ վում են գույ քի գտն-
վե լու վայ րը, գույ քի նկա րագ րու թյու նը, վա ճառ քի գի նը և հնա րա վոր գնոր դը: Դա տա վորն 
ա ռանց դա տա կան նիստ հրա վի րե լու ո րո շում է կա յաց նում միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու 
կամ այն մեր ժե լու մա սին: Դա տա վո րը մեր ժում է միջ նոր դու թյու նը, ե թե առ կա է խորհր դի 
ո րո շու մը` ու ղ ղա կի գոր ծար քի վե րա բե րյալ կա ռա վար չի մտադ րու թյա նը հա վա նու թյուն 
չտա լու մա սին: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` կա ռա վար չի կամ որ ևէ պար տա տի րոջ 
նկատ մամբ փոխ կա պակց ված ան ձին գույ քի ո ւղ ղա կի գոր ծար քով վա ճառքն ար գել վում է:

 Վե րոն շյալ նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 76-րդ և 77-րդ հոդ ված նե րը նա խա տե սում են պար տա պա նին պատ կա նող 
գույ քի ի րաց ման ըն թա ցա կար գե րը: Այս պես` պար տա տե րե րի պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու 
նպա տա կով սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չին է վե րա պահ ված ձեռ նար կել պար տա պա նի 
գույ քի վա ճառ քը` հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի կամ ո ւղ ղա կի գոր ծար քի մի ջո ցով: 
Ը նդ ո րում, պար տա պա նի գույ քը հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով կամ ո ւղ ղա կի գոր-
ծար քով վա ճառ քի հա մար սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը պետք է գույ քագր ման ար-
դյունք նե րով կազմ ված գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը ներ կա յաց նի պար տա տե րե րի խորհր դի, 
ի սկ խոր հուրդ ձևա վոր ված չլի նե լու դեպ քում պար տա տե րե րի ժո ղո վի հաս տատ մա նը, ո րից 
հե տո էլ ստա նա դա տա րա նի թույլտ վու թյու նը գույ քի վա ճառ քի վե րա բե րյալ: Ա վե լին, հաշ վի 
առ նե լով, որ պար տա տե րե րի ժո ղո վի (կամ խորհր դի) կող մից հաս տատ ված գույ քի վա-
ճառ քի ծրա գիրն այն հիմքն է, ո րի հի ման վրա ի րա կա նաց վում է գույ քի վա ճառ քը, Վճ ռա-
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ պար տա պա նի գույ քի վա ճառ քը պետք է տե ղի ու նե նա 
բա ցա ռա պես հաս տատ ված ծրագ րին հա մա պա տաս խան:
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 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ստա նա լով կա-
ռա վար չի միջ նոր դու թյու նը` գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը հաս տա տե լու և այ նու հետև գույ քի 
վա ճառ քը թույ լատ րե լու մա սին, դա տա րա նը պետք է գնա հա տի գույ քի վա ճառ քի ծրագ-
րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը ՀՀ օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րին, ո րից հե տո գնա հա տի 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե րոգ րյալ նոր մե րով սահ ման ված ըն թա ցա կար գային 
նոր մե րի պահ պան վա ծու թյու նը:

 Սույն ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում վե րոգ րյալ վեր լու ծու թյուն-
նե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նալ այն դեպ քե րին, ե րբ վա ճառ քի է դր վում պար տա պա նի 
պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ա պա հով ման մի ջոց հան դի սա ցող գրա վի ա ռար կան: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում սնան կու թյան վա րույ թում գրա վի ա ռար կայի 
ի րաց ման գոր ծըն թա ցը դի տար կել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի կար գա վո րումն ե րի հա-
մա տեքս տում: 

Այս պես, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 226-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` գրա-
վի ի րա վուն քը (...) գրա վա տո ւի գույ քի նկատ մամբ գրա վա ռո ւի գույ քային ի րա վունքն է, ո րը 
մի ա ժա մա նակ մի ջոց է գրա վա ռո ւի հան դեպ պար տա պա նի ու նե ցած դրա մա կան կամ այլ 
պար տա վո րու թյան կա տար ման ա պա հով ման հա մար: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 249-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` գրա վա ռուն իր 
պա հան ջի բա վա րար ման նպա տա կով ի րա վունք ու նի ա ռանց դա տա րան դի մե լու գրա վի 
ա ռար կայի վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լու և ի րաց նե լու այն, այդ թվում՝ գրավ դր ված գույ քը 
հիմն ա կան պար տա վո րու թյան հա մա պա տաս խան չա փի դի մաց գրա վա ռո ւին կամ գրա վա-
ռո ւի նշած եր րորդ ան ձին ի սե փա կա նու թյուն հանձ նե լու, ե թե`

1) դա նա խա տես ված է գրա վի պայ մա նագ րով, կամ`
2) առ կա է գրա վա ռո ւի և գրա վա տո ւի միջև կնք ված գրա վոր հա մա ձայ նու թյուն, ի սկ ե թե 

գրա վի պայ մա նա գիր կն քե լու հա մար պա հանջ վել է եր րորդ ան ձի հա մա ձայ նու թյուն կամ 
թույլտ վու թյուն, ա պա նաև վեր ջի նիս գրա վոր հա մա ձայ նու թյու նը` ա ռանց դա տա րա նի վճ ռի 
գրավ դր ված գույ քի ի րաց ման մա սին:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման վում է գրա վի ա ռար կայի վրա ար տա դա տա կան 
կար գով բռ նա գան ձում տա րա ծե լու ըն թա ցա կար գը: Մաս նա վո րա պես նա խա տես վում է, 
որ բռ նա գանձ ման ծա նու ցու մը գրա վա տո ւին և պար տա պա նին (ե թե գրա վա տուն և պար-
տա պա նը տար բեր սուբյեկտ ներ են) (...) հանձ նե լուց եր կու ա միս հե տո գրա վա ռուն նույն 
օ րենսգր քի ու ժով ի րա վունք ու նի նույն օ րենսգր քի 195 հոդ վա ծի պահ պան մամբ գրա վա տո ւի 
ա նու նից ի րաց նե լու գրա վի ա ռար կան ու ղ ղա կի վա ճառ քի կամ հրա պա րա կային սա կար-
կու թյուն նե րի մի ջո ցով, ե թե գրա վա տուն և գրա վա ռուն գրա վի ա ռար կայի ի րաց ման այլ 
կարգ չեն նա խա տե սել (...):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 249.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` նույն 
օ րենսգր քի 249 հոդ վա ծի 1-ին կե տում նշ ված հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում 
գրավ դր ված գույ քի հաշ վին գրա վա ռո ւի (պար տա տի րոջ) պա հանջ նե րը բա վա րար վում են 
դա տա րա նի վճ ռով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 250-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին պար բե րու թյան հա-
մա ձայն` գրավ դր ված գույքն ի րաց վում (վա ճառ վում) է հրա պա րա կային սա կար կու թյուն-
նե րով` հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մա սին օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Նո տա-
րա կան կար գով վա վե րաց ված գրա վի պայ մա նագ րով կամ գրա վա ռո ւի և գրա վա տո ւի միջև 
կնք ված ու նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված հա մա ձայ նու թյամբ (...) կա րող է սահ ման վել 
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գրավ դր ված գույ քի ի րաց ման (վա ճառ քի) այլ կարգ:
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ նշել է, որ գրա վի ի րա վուն-

քը կամ գրա վը պար տա վո րու թյուն նե րի՝ ի րային-ի րա վա կան ա պա հով ման մի ջոց է, ո րը գրա-
վա ռո ւին ի րա վունք է վե րա պա հում հիմն ա կան պար տա վո րու թյան չկա տար ման դեպ քում 
գրա վա տո ւի այլ պար տա տե րե րի հան դեպ նա խա պատ վու թյան ի րա վուն քով բա վա րա րում 
ստա նա լու գրա վի ա ռար կայի ար ժե քից: Վե րոգ րյալ բնո րո շու մից բխում է, որ գրա վով ա պա-
հով ված պար տա վո րու թյան պար տա տե րը գրա վի ա ռար կայի ար ժե քից իր պա հան ջի բա վա-
րար ման նա խա պատ վու թյան ի րա վունք ու նի մյուս պար տա տե րե րի նկատ մամբ, այ սինքն՝ 
գրա վով ա պա հով ված պար տա վո րու թյան պար տա պա նի մյուս պար տա տե րե րի հա մե մա-
տու թյամբ գրա վով ա պա 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 ի րա վուն քով (տե՛ս, « Սեյվր» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ Նշան Ա լեք-
սա նյա նի թիվ Ե ԿԴ/0169/02/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2016 
թվա կա նի ո րո  մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ը նդ հա նուր կա նո նի 
հա մա ձայն` գրա վով ա պա հով ված պար տա տի րոջ ա ռջև ստանձ նած պար տա վո րու թյան 
կա տար ման հա մար գրա վադր ված գույ քը չի ը նդ գրկ վում սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի 
գույ քի կազ մում և ա պա հով ված պար տա տե րը կա րող է այդ գույ քից իր պա հանջ նե րի բա-
վա րա րում ստա նալ սնան կու թյան վա րույ թից դուրս ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյամբ 
սահ ման ված ը նդ հա նուր կար գով, սա կայն մի այն այն դեպ քում, ե րբ տե ղե կա նա լով պար-
տա պա նի սնանկ ճա նաչ վե լու վե րա բե րյալ` ա պա հով ված պար տա տե րը ծա նու ցել է դա տա-
րա նին մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին: Այ սինքն` օ րենս դի րը, պար տա պա նի սնանկ ճա-
նաչ վե լու դեպ քում հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով ա պա հով ված պար տա տի րո ջը ստա նա լու 
իր պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը գրա վադր ված գույ քի հաշ վին` շր ջան ցե լով սնան կու թյան 
գոր ծով վա րույ թը, մի ա ժա մա նակ սահ մա նել է այն պար տա դիր պայ մա նը, ո րի պահ պան ման 
դեպ քում մի այն «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված 
կա նո նը կա րող է գոր ծել: Նշ ված պայ մա նի չպահ պան ման դեպ քում` գրա վադր  քը 
նե րառ  նաչ ված պար տա պա  քի կազ և ա պա հով ված պար տա-
տե րը դրա նից բա վա րա րում կա րող է ստա նալ բա ցա ռա պես սնան կու թյան վա րույ թի շր ջա-
նակ նե րում` ը նդ գրկ վե լով պար տա տե րե րի ցան կում: Ը նդ ո րում, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
գնա հատ մամբ, վե րը նշ ված կար գա վո րումն ե րը հա վա սա րա պես կի րա ռե լի են նաև այն դեպ-
քե րում, ե րբ սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի պար տա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման հա մար 
գրա վադր վել է եր րորդ ան ձին պատ կա Նման եզ րա հան գու մը բխում է ի նչ պես 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, նույն օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 
10-րդ, 11-րդ մա սե րի ի րա վա կար գա վո րու մից, այն պես էլ գրա վի ի նս տի տու տի է ու թյու նից: 
Հետ ևա բար այն դեպ քում, ե րբ ի ա պա հո վումն սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի պար տա վո-
րու թյուն նե րի կա տար ման` գրա վադր ված է եր րորդ ան ձին պատ կա նող գույք և պար տա տե րը 
դա տա րա նին չի ծա նու ցել մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին, վեր ջինս չի կա րող գրա վադր-
ված գույ քից բա վա րա րում ստա նալ ը նդ հա նուր կար գով՝ շր ջան ցե լով սնան կու թյան վա րույ-
թը: Նմա նա տիպ փաս տա կան հան գա մանք նե րի դեպ քում ա պա հով ված պար տա տե րը կա-
րող է բա վա րա րում ստա նալ մի այն սնան կու թյան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում` ը նդ գրկ վե լով 
պար տա տե րե րի ցան կում (տե՛ս, «ՎՏԲ-Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ-ն ը նդ դեմ « Կա լաչ» ՍՊԸ-ի 
թիվ Ե ԿԴ/0469/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.07.2015 թվա կա-
նի ո րո  մը):
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 Հիմք ըն դու նե լով նախ կին ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը և զար գաց նե-
լով դրանք` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով 
նա խա տես վում է գրա վի ա ռար կայի վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լու ար տա դա տա կան կամ 
դա տա կան կարգ: Ը նդ ո րում, ար տա դա տա կան կար գի կի րառ ման դեպ քում գրա վի ա ռար-
կան ի րաց վում է ո ւղ ղա կի վա ճառ քի կամ հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի, ի սկ դա տա-
կան կար գով բռ նա գանձ ման դեպ քում` հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մի ջո ցով: Եր-
կու դեպ քում էլ գրա վա տո ւի և գրա վա ռո ւի հա մա ձայ նու թյամբ կա րող է սահ ման վել այլ կարգ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ-
վա ծի 3-րդ մա սի «գ» կե տի և 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի կար գա վո րումն ե րի հա մա ձայն` պար-
տա պա նին կամ եր րորդ ան ձին պատ կա նող գրա վի ա ռար կան նե րառ վում է պար տա պա նի 
գույ քի կազ մում, բա ցա ռու թյամբ նույն օ րեն քով սահ ման ված այն դեպ քի, ե րբ պար տա տե րը 
ծա նու ցել է դա տա րա նին մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին, ի սկ դա տա րա նը թույ լատ րել է 
ար տա դա տա կան կար գով դրա ի րա ցու մը: Այ դու հան դերձ, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քը որ ևէ ա ռանձ նա հատ կու թյուն չի նա խա տե սում գրա վի ա ռար կայի ի րաց ման ե ղա նակ նե րի 
վե րա բե րյալ: Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ե թե սնան կու թյան վա-
րույ թում սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի պար տա վո րու թյունն ա պա հով ված է գրա վով, 
ա պա մի այն «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը գոր ծել չի կա րող, քա նի որ գրա վի հա մար 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված են այլ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րոնք 
պետք է հաշ վի ա ռն վեն սնան կու թյան վա րույ թի ըն թաց քում: Նման եզ րա հանգ ման հա մար 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում այն հան գա ման քը, որ ե թե պար տա պա նի պար տա-
վո րու թյունն ա պա հով ված է գրա վով, ա պա «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա կար-
գա վո րումն ե րը ստո րա դա սում են գրա վա տո ւի շա հե րը, որ պի սի պայ ման նե րում կի րառ ման 
են թա կա են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի կա նոն նե րը` բա ցա ռե լու հա մար գույ քի սե փա-
կա նա տեր գրա վա տո ւի ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րու մը: 

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ «Ս նան-
կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա կար գա վո րումն ե րը գրա վով ա պա հով ված պար տա վո-
րու թյան նկատ մամբ կի րա ռե լիս և գրա վի ա ռար կա գույ քի վա ճառք ի րա կա նաց նե լիս ան-
հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև գրա վա տո ւի` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված 
ե րաշ խիք նե րը` մաս նա վո րա պես գրա վի ա ռար կայի վրա դա տա կան կար գով բռ նա գան ձում 
տա րա ծե լու վե րա բե րյալ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված կար գա վո րումն ե րը:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` պար տա տե րե րի ժո ղո վի կող մից հաս տատ վել է եր-
րորդ ան ձին պատ կա նող գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը, ը ստ ո րի` նախ նա կան փու լում նա խա-
տես վում է գույ քի վա ճառք` «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 76-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, 
ե թե ա ճուրդ նե րի կազ մա կերպ ման ժա մա նա կա հատ վա ծում գույ քը չի հա ջող վում օ տա-
րել և ստաց վում է հա մա պա տաս խան բարձր գնային ա ռա ջար կու թյուն, ա պա գույ քի օ տա-
րու մը կի րա կա նաց վի «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 77-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պահ-
պա նե լով տվյալ հոդ վա ծի ըն թա ցա կար գը: Ծրագ րի հա մա ձայն` Եր ևա նի Ծի ծեռ նա կա բեր դի 
խճու ղի 1/2 շեն քի թիվ 230 բնա կա րա նը ներ կա յաց վել է ո ւղ ղա կի գոր ծար քով օ տար ման: 
Նշ ված ծրա գիրն Ար մեն Հա կո բյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Գևորգ Ա վա գյա նը 
ներ կա յաց րել է Դա տա րան` միջ նոր դե լով թույ լատ րել գույ քը վա ճա ռել ո ւղ ղա կի գոր ծար քով 
Շու շա նիկ Ղա զա րյա նին: 

Դա տա րա նը բա վա րա րել է միջ նոր դու թյու նը` ար ձա նագ րե լով, որ պահ պան ված են 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի պա հանջ նե րը, և առ կա է ժո ղո վի ո րո շում ո ւղ ղա կի գոր-
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ծար քին հա վա նու թյուն տա լու մա սին:
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ գույ քի 

վա ճառ քի ծրագ րին հա մա պա տաս խան` ե թե ա ճուրդ նե րի կազ մա կերպ ման ժա մա նա կա-
հատ վա ծում գույ քը չի հա ջող վում օ տա րել, և ստաց վում է հա մա պա տաս խան բարձր գնային 
ա ռա ջար կու թյուն, ա պա գույ քի օ տա րու մը պետք է ի րա կա նաց վի ո ւղ ղա կի գոր ծար քով, ի սկ 
Եր ևա նի Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի 1/2 շեն քի թիվ 230 բնա կա րա նը ներ կա յաց վել է ո ւղ ղա կի 
գոր ծար քով օ տար ման: Ը նդ ո րում, պար տա տե րե րի ժո ղո վը տվել է իր հա մա ձայ նու թյու նը 
գույքն ո ւղ ղա կի գոր ծար քով վա ճա ռե լու մա սին: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ «Ս նան-
կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 77-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյու նից հետ-
ևում է, որ օ րենս դի րը դա տա րա նի ի րա վա սու թյու նը նման միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու մա սով 
սահ մա նա փա կել է բա ցա ռա պես խորհր դի կող մից կա ռա վար չի մտադ րու թյա նը հա վա նու-
թյուն չտա լու մա սին ո րոշ մամբ, որ պի սի կար գա վո րու մը բխում է սնան կու թյան ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րից, քա նի որ ի րենց պա հանջ նե րի բա վա րար ման հա մար առ կա գույ քի 
ճա կա տա գի րը ո րո շե լու ի րա վա սու թյու նը վե րա պահ ված է բա ցա ռա պես պար տա տե րե րին: 
Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել, որ Դա տա րա նը թույլ չի տվել նյու-
թա կան կամ դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե րի խախ տումն եր:

 Մինչ դեռ վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե 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 գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու-
թյա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վեր ջին ներս նյու թա կան ի րա վուն քի նոր մի սխալ 
մեկ նա բան ման ար դյուն քում հաշ վի չեն ա ռել այն հան գա ման քը, որ սնան կու թյան վա րույ-
թում վա ճառ քի է դր վել եր րորդ ան ձանց` գրա վա տու ներ Գա գիկ Հա կո բյա նին և Սու սան նա 
Բա զի կյա նին պատ կա նող գույ քը, որ պի սի պայ ման նե րում կի րառ ման էր են թա կա ոչ մի այն 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը, այլ նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիր քը, քա նի որ 
վեր ջի նիս կար գա վո րումն ե րի կի րառ ման պայ ման նե րում է հնա րա վոր լի ար ժեք ա պա հո վել 
գրա վա տու նե րի շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը նաև սնան կու թյան վա րույ թում: 

Ա վե լին, գույ քի վա ճառ քի ծրագ րի հա մա ձայն` նախ նա կան փու լում նա խա տես վել է գույ-
քը վա ճա ռել հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով, և ե թե այդ ըն թաց քում չհա ջող վի օ տա-
րել և ստաց վի բարձր գնային ա ռա ջար կու թյուն, ա պա գույ քի օ տա րու մը պետք է ի րա կա-
նաց վի ո ւղ ղա կի գոր ծար քով: Այ սինքն` պար տա տե րե րի ժո ղո վի կող մից հաս տատ ված գույ քի 
վա ճառ քի ծրագ րով նա խա տես ված չի ե ղել պար տա պա նի գույ քի ո ւղ ղա կի վա ճառք` բա ցա-
ռե լով հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րը, հետ ևա բար պար տա պա նի գույ քի վա ճառ քը 
պետք է տե ղի ու նե նա հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով: Ը նդ ո րում, կար ևոր է նաև 
այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծում առ կա չէ որ ևէ ա պա ցույց այն մա սին, որ գույ քի վա ճառ-
քի ծրագ րին հա մա պա տաս խան տե ղի են ու նե ցել պար տա պա նի գույ քի հրա պա րա կային 
սա կար կու թյուն ներ, որ պի սի հան գա ման քը ևս բա ցա ռում է պար տա պան Ար մեն Հա կո բյա նի 
գույ քի ո ւղ ղա կի վա ճառ քի ի րա կա նա ցու մը: 

Անդ րա դառ նա լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դիր քո րոշ մա նը «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 77-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի վե րա բե րյալ, ը ստ ո րի` «օ րենս դի րը դա տա րա նի ի րա վա-
սու թյու նը նման միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու մա սով սահ մա նա փա կել է բա ցա ռա պես հա վա-
նու թյուն չտա լու մա սին ո րոշ մամբ», Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա րա նը 
կա ռա վար չի միջ նոր դու թյու նը գնա հա տե լիս պետք է գնա հա տի ոչ մի այն պար տա տե րե րի 
ժո ղո վում « կողմ» կամ « դեմ» քվե ար կե լու հան գա ման քը, այլ նաև միջ նոր դու թյան հա մա պա-
տաս խա նու թյու նը գոր ծող օ րենսդ րու թյա նը և սնան կու թյան վա րույ թում ըն դուն ված ի րա վա-
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կան ակ տե րին: Այ սինքն` ե թե ան գամ պար տա տե րե րի ժո ղո վը հա վա նու թյուն է տվել գույ քի 
վա ճառ քի ծրագ րի, ո րը, սա կայն, հա կա սում է գոր ծող օ րենսդ րու թյա նը, ա պա դա տա րանն 
այն հաս տա տել չի կա րող:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը նշ ված եզ րա հան գում ե րի 
մա սով հերք վում են վե րոգ րյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Ինչ վե րա բե րում է վճ ռա բեկ բո ղո քի մյուս փաս տար կին` այն մա սին, որ ո ւղ ղա կի գոր-
ծար քի ի րա կա նաց ման հա մար առ կա են ե ղել նա խա պես հա մա ձայ նեց ված գոր ծո ղու թյուն-
ներ Շու շա նիկ Ղա զա րյա նի, Բան կի և Ար մեն Հա կո բյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ 
Գևորգ Ա վա գյա նի միջև, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ բո ղո քի նշ ված փաս-
տար կը հիմն ա վո րող ա պա ցույց չի ներ կա յաց վել գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում, որ պի սի պայ-
ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հիմն է հա մա րում բո ղո քի նշ ված փաս տար կը` մի ա ժա-
մա նակ հիմն ա վոր հա մա րե լով այս մա սով վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը:

 

Այս պի սով, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սով սահ ման ված` վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար` Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 15.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը` 
Ար մեն Հա կո բյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Գևորգ Ա վա գյա նի ներ կա յաց րած` 
Ար մեն Հա կո բյա նի վար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման մի ջոց հան դի սա ցող, 
Բան կում գրա վադր ված` Եր ևա նի Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի թիվ 1/2 շեն քի 230-րդ բնա-
կա րա նը 110.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մով Շու շա նիկ Ղա զա րյա նին վա ճա ռել 
թույ լատ րե լու և նշ ված բնա կա րա նի նկատ մամբ կի րառ ված բո լոր ար գե լանք նե րը և սահ-
մա նա փա կումն ե րը վե րաց նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը քն նար կե լու մա սով, նոր քն նու թյան 
ու ղար կե լու հա մար: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով, որ ՀՀ դա տա կան օ րենս-
գիրք ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն 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, գտ նում է, 
որ գոր ծը պետք է նոր քն նու թյան ու ղար կել ՀՀ սնան կու թյան դա տա րան:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 Ո ՐՈ ՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 15.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և գոր ծը` Ար մեն Հա կո բյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա-
վա րիչ Գևորգ Ա վա գյա նի ներ կա յաց րած` Ար մեն Հա կո բյա նի վար կային պար տա վո րու թյուն-
նե րի ա պա հով ման մի ջոց հան դի սա ցող, «Ա մե րի ա բանկ» ՓԲԸ-ո ւմ գրա վադր ված` Եր ևա նի 
Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի 1/2 շեն քի թիվ 230 բնա կա րա նը 110.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 
ՀՀ դրա մով Շու շա նիկ Ղա զա րյա նին վա ճա ռել թույ լատ րե լու և նշ ված բնա կա րա նի նկատ-
մամբ կի րառ ված բո լոր ար գե լանք նե րը և սահ մա նա փա կումն ե րը վե րաց նե լու մա սին միջ-
նոր դու թյու նը քն նար կե լու մա սով, ու ղար կել ՀՀ սնան կու թյան դա տա րան` նոր քն նու թյան:

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան   Սնան կու թյան գործ թիվ Ա ՎԴ1/0006/04/16 
դա տա րա նի ո րո շում         2019թ.
Ս նան կու թյան գործ թիվ  Ա ՎԴ1/0006/04/16    
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Մկրտ չյան 
Դա տա վոր ներ` Ա. Խա ռա տյան
 Ս. Թո րո սյան 

 
Ո ՐՈ ՇՈՒՄ

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

 նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 զե կու ցող  Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի հու նի սի 07-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Սու սան նա Բա զի կյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե-

րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 02.02.2017 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ դի մու մի 
Գա գիկ Հա կո բյա նի ը նդ դեմ Ար մեն Հա կո բյա նի` սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

 ՊԱՐ ԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Գա գիկ Հա կո բյա նը պա հան ջել է Ար մեն Հա կո բյա նին ճա նա չել 

սնանկ:
ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 

17.02.2016 թվա կա նի վճ ռով դի մու մը բա վա րար վել է:
ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նը (դա տա-

վոր` Ա. Հով հան նի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան), քն նե լով Ար մեն Հա կո բյա նի սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վա րիչ Գևորգ Ա վա գյա նի միջ նոր դու թյու նը, 15.08.2016 թվա կա նին կա յաց րել 
է ո րո շում` «Ար մեն Հա կո բյա նի գույքն ո ւղ ղա կի գոր ծար քով վա ճա ռե լու թույլտ վու թյան մա-
սին»:
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
02.02.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ Սու սան նա Բա զի կյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա-
տա րա նի 15.08.2016 թվա կա նի «Ար մեն Հա կո բյա նի գույքն ո ւղ ղա կի գոր ծար քով վա ճա ռե լու 
թույլտ վու թյան մա սին» ո րո շու մը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Սու սան նա Բա զի կյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել «Ա մե րի ա բանկ» ՓԲԸ-ն (այ սու հետ` 

Բանկ):

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 10րդ, 61րդ, 63րդ հոդ

ված նե րը, « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6րդ հոդ վա ծի 1ին կե տը, թիվ 1 
ար ձա նագ րու թյան 1ին հոդ վա ծը, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43րդ, 75րդ, 77րդ 
հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
Ս տո րա դաս դա տա րան նե րը հաշ վի չեն ա ռել այն հան գա ման քը, որ Եր ևա նի Ծի ծեռ նա-

կա բեր դի խճու ղի 1/2 շեն քի թիվ 230 բնա կա րա նի հա մա սե փա կա նա տեր է նաև Սու սան նա 
Բա զի կյա նը, և վեր ջինս ի րեն հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քի 
ճա կա տագ րի վե րա բե րյալ տե ղյալ չի ե ղել` դրա նով ի սկ զրկ վե լով իր ի րա վունք նե րից օ գտ-
վե լու հնա րա վո րու թյու նից:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նը մինչև Ար մեն 
Հա կո բյա նի գույքն ո ւղ ղա կի գոր ծար քով վա ճառ քի վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լը պետք է 
պար զեր, թե ա րդյոք վե րոն շյալ գույքն ա ճուր դով վա ճառ վել է, թե` ոչ, և մի այն դրա ըն թաց-
քում այդ գույ քի չվա ճառ վե լու դեպ քում ան դրա դարձ կա տա րեր վեր ջի նիս` ո ւղ ղա կի գոր ծար-
քով վա ճառ քի հնա րա վո րու թյա նը: Գույ քը հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե-
լիս հնա րա վոր է նաև գույ քի մեկ նար կային գնի աճ, ին չը բա րեն պաստ ի րա վի ճակ կս տեղ ծեր 
ի նչ պես Գա գիկ Հա կո բյա նի, այն պես էլ պար տա պան Ար մեն Հա կո բյա նի հա մար:

 Ա վե լին` սույն գոր ծով հաս տատ ված փաս տե րով հիմն ա վոր վում է, որ 23.09.2016 թվա-
կա նին Գա գիկ Հա կո բյա նի կող մից Բանկ այ ցե լե լիս պարզ վել է, որ հենց վեր ջինս է վար-
կա վո րել Եր ևա նի Թավ րի զյան թիվ 17 հաս ցե ի բնա կիչ Շու շա նիկ Ղա զա րյա նին, որ պես զի 
վեր ջինս ձեռք բե րի Ար մեն Հա կո բյա նի գույ քը, ին չը հիմք է տա լիս են թադ րե լու, որ ո ւղ ղա կի 
գոր ծար քի ի րա կա նաց ման հա մար առ կա են ե ղել նա խա պես հա մա ձայ նեց ված գոր ծո ղու-
թյուն ներ Շու շա նիկ Ղա զա րյա նի, Բան կի և Ար մեն Հա կո բյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա-
վա րիչ Գևորգ Ա վա գյա նի միջև:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 02.02.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր` Դա տա րա նի 15.08.2016 թվա կա նի 
ո րո շու մը բե կա նե լու մա սին դա տա կան ա կտ»:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ ա վո րում ե րը
 Բո ղո քա բե րի այն փաս տար կը, թե տե ղյակ չի ե ղել ի րեն հա մա տեղ սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քի վե րա բե րյալ կա յաց վող ո րո շումն ե րից, ո րի ար դյուն քում 
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խախտ վել են իր ի րա վունք նե րը, ան հիմն է, քա նի որ Դա տա րա նը ծա նու ցե լու պար տա կա-
նու թյուն ու նի մի այն դա տա կան նիս տի կամ ա ռան ձին դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ, մինչ դեռ գույքն ո ւղ ղա կի գոր ծար քով վա ճա ռե լու միջ նոր դու թյու նը քն նարկ վում 
է ա ռանց դա տա կան նիստ հրա վի րե լու: Ա վե լին՝ բո ղո քա բե րը չի ներ կա յաց րել որ ևէ փաս-
տարկ այն մա սին, որ ցան կա ցել է օ գտ վել իր գույ քով պա հան ջի ա պա հո վու մը դա դա րեց նե-
լու` «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված իր ի րա վուն քից:

Վճ ռա բեկ բո ղոքն ան հիմն է և են թա կա է մերժ ման, քա նի որ օ րենս դի րը հս տակ նա խա-
տե սել է, որ պար տա պա նի գույ քի վա ճառ քը տե ղի է ու նե նում կա՛մ հրա պա րա կային սա կար-
կու թյուն նե րով, կա՛մ ո ւղ ղա կի գոր ծար քով, հետ ևա բար առ կա չէ որ ևէ պար տա դիր պայ ման 
գույ քի վա ճառ քի մեկ ե ղա նա կից մյու սին ան ցնե լու հա մար: Սույն գոր ծի պա րա գա յում հարկ 
է նշել նաև, որ ո ւղ ղա կի վա ճառ քի մի ջո ցով օ տար ված Եր ևա նի Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի 
1/2 շեն քի թիվ 230 բնա կա րա նը վա ճառ քի է հան վել գույ քի վա ճառ քի ծրագ րով, և վա ճառ-
քի ծրագ րում հս տակ սահ ման վել է, որ նշ ված գույ քը ներ կա յաց վել է ո ւղ ղա կի գոր ծար քով 
օ տար ման: 

Ինչ վե րա բե րում է բո ղո քա բե րի այն պնդ մա նը, որ Շու շա նիկ Ղա զա րյա նը սնան կու թյան 
կա ռա վար չի կամ Բան կի հետ փոխ կա պակց ված ան ձ է, ա պա դա տա րան նե րը գոր ծի բազ-
մա կող մա նի, օբյեկ տիվ և լրիվ քն նու թյան ար դյուն քում հեր քել են նման փաս տար կի հիմն ա-
վոր վա ծու թյու նը:

3.Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը.
1. Եր ևա նի Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի 1/2 շեն քի թիվ 230 բնա կա րա նի հա մա սե փա կա-

նա տե րեր են Գա գիկ Հա կո բյա նը և Սու սան նա Բա զի կյա նը (ան վի ճե լի փաստ).
2.  10.09.2014 թվա կա նին Բան կի և Գա գիկ Հա կո բյա նի ու Սու սան նա Բա զի կյա նի միջև 

կնք վել է թիվ 243257 « Պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող ան շարժ գույ քի գրա վի 
մա սին» պայ մա նա գի րը, ո րի հա մա ձայն` Բան կի հան դեպ Ար մեն Հա կո բյա նի պար տա վո րու-
թյուն նե րի հա մար գրա վադր վել է Գա գիկ Հա կո բյա նին և Սու սան նա Բա զի կյա նին պատ կա-
նող Եր ևա նի Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի 1/2 շեն քի թիվ 230 բնա կա րա նը (ան վի ճե լի փաստ). 

3. Պար տա տե րե րի 13.07.2016 թվա կա նի ե րկ րորդ ժո ղո վի ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն` 
պար տա տե րե րի ժո ղո վը հա վա նու թյուն է տվել Եր ևա նի Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի 1/2 շեն քի 
թիվ 230 բնա կա րա նը 110.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մով Շու շա նիկ Ղա զա րյա-
նին օ տա րե լու հար ցին: Գա գիկ Հա կո բյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Վ. Փա շա յա նը դեմ է քվե ար կել 
նշ ված հար ցին (հա վել ված, գ.թ. 22-26).

4.  Ս նան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Գևորգ Ա վա գյա նը 18.07.2016 թվա կա նին Դա տա-
րան է ներ կա յաց րել Ար մեն Հա կո բյա նի վար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման 
մի ջոց հան դի սա ցող, Բան կում գրա վադր ված` Եր ևա նի Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի 1/2 շեն քի 
թիվ 230 բնա կա րա նը 110.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մով Շու շա նիկ Ղա զա րյա նին 
վա ճա ռել թույ լատ րե լու և նշ ված բնա կա րա նի նկատ մամբ կի րառ ված բո լոր ար գե լանք նե րը և 
սահ մա նա փա կումն ե րը վե րաց նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն (հա վել ված, գ.թ. 20-21).

5. « ՖԻՆ ԼՈՈՒ» ՍՊԸ-ի կող մից 23.06.2016 թվա կա նին կա տար ված թիվ Հ-06-0060 գնա-
հատ ման հաշ վետ վու թյան հա մա ձայն` Գա գիկ Հա կո բյա նին և Սու սան նա Բա զի կյա նին ը նդ-
հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող Եր ևա նի Ծի ծեռ նա կա բեր դի 
խճու ղի 1/2 շեն քի թիվ 230 բնա կա րա նի շու կա յա կան ար ժե քը գնա հատ վել է 50.500.000 ՀՀ 
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դրամ (հա վել ված, գ.թ. 36-37).
6. 03.08.2016 թվա կա նի պար տա տե րե րի եր րորդ ժո ղո վի ար ձա նագ րու թյան և ժո ղո-

վի կող մից հաս տատ ված գույ քի վա ճառ քի ծրագ րի հա մա ձայն` «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քը նա խա տե սում է գույ քի վա ճառք` նույն օ րեն քի 76-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հրա պա-
րա կային սա կար կու թյուն նե րով և նույն օ րեն քի 77-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ո ւղ ղա կի գոր-
ծար քով: Ծրագ րով նախ նա կան փու լում նա խա տես վում է գույ քի վա ճառք` «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 76-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, ե թե ա ճուրդ նե րի կազ մա կերպ ման ժա-
մա նա կա հատ վա ծում գույ քը չի հա ջող վում օ տա րել և ստաց վում է հա մա պա տաս խան 
բարձր գնային ա ռա ջար կու թյուն, ա պա գույ քի օ տա րու մը կի րա կա նաց վի «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 77-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պահ պա նե լով տվյալ հոդ վա ծի ըն թա ցա կար-
գը: Ծրագ րի հա մա ձայն` Եր ևա նի Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի 1/2 շեն քի թիվ 230 բնա կա րա նը 
ներ կա յաց վել է ո ւղ ղա կի գոր ծար քով օ տար ման (հա վել ված հա տոր 1-ին, գ.թ. 21, 23-24).

7. Գոր ծում առ կա չէ ա պա ցույց այն մա սին, որ Սու սան նա Բա զի կյա նը տե ղե կաց վել է 
գույ քի վա ճառ քի ծրագ րի, այդ ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին սնան կու թյան գոր ծով կա ռա-
վար չի ներ կա յաց րած միջ նոր դու թյան, ի նչ պես նաև Դա տա րա նի կող մից այդ ծրա գի րը հաս-
տա տե լու մա սին ո րոշ ման վե րա բե րյալ:

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե-

լը պայ մա նա վոր ված է սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա-
հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` ստո րա դաս դա տա րա նի կող մից 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 10-րդ, 61-րդ, 63-րդ հոդ ված նե րի, Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի, Կոն վեն ցի այի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի, ի նչ պես նաև «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան 
սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կա յու թյու նը հիմն ա վոր վում է ստորև 
ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում 
ան դրա դառ նալ սնան կու թյան վա րույ թում գրա վա տու հան դի սա ցող եր րորդ ան ձի կող մից 
իր գույ քի վա ճառ քին վե րա բե րող գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյան 
ա պա հով մա նը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու 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 նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի ան-
կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ 
ժամկ ե տում քն նու թյան ի րա վունք:

 Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում են 
նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց րած 
ցան կա ցած քրե ա կան մե ղադ րան քի ա ռն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան-
կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամկ ե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային 
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դա տաքն նու թյան ի րա վունք:
 Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ֆի զի-

կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ ու նի իր գույ քից ա նար գել օ գտ վե լու ի րա վունք: Ոչ ո քի չի 
կա րե լի զր կել նրան գույ քից, բա ցա ռու թյամբ ի շահ հան րու թյան և այն պայ ման նե րով, ո րոնք 
նա խա տեu ված են o րեն քով ու մի ջազ գային ի րա վուն քի ը նդ հա նուր uկզ բունք նե րով: (...)

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` սնան կու թյան 
գոր ծե րի վա րումն ի րա կա նաց վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քով, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րենսգր քով և 
նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ե թե նույն օ րեն-
քով սահ ման ված են այլ կա նոն ներ, քան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով, ա պա սնան կու թյան գոր ծի քն նու թյունն ի րա կա նաց վում է 
նույն օ րեն քով սահ ման ված կա նոն նե րով: 

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 10-րդ մա սի հա մա ձայն` ե թե 
պար տա տե րե րի ցան կում ը նդ գրկ ված ա պա հով ված պար տա տի րոջ պա հանջն ա պա-
հով ված է եր րորդ ան ձի գույ քով, ա պա այդ ան ձն ի րա վունք ու նի դա դա րեց նե լու իր գույ-
քով պա հան ջի ա պա հո վու մը` սնան կու թյան հա տուկ հաշ վին որ պես դե պո զիտ փո-
խան ցե լով` (1) գույ քի ա ռա ջի կա ի րաց ման հա մար գնա հատ ված կամ մեկ նար կային 
գի նը հիմն ա կան ա պա հով ված պար տա վո րու թյան ար ժե քի չա փը գե րա զան ցե լու դեպ քում` 
ա պա հով ված պա հան ջի, գույ քի պահ պան ման և փո խանց ման հետ կապ ված ծախ սե րը. 
(2) գույ քի ա ռա ջի կա ի րաց ման հա մար գնա հատ ված կամ մեկ նար կային գի նը հիմն ա կան 
ա պա հով ված պար տա վո րու թյան ար ժե քի չա փից պա կաս լի նե լու դեպ քում` վեր ջին չկա յա-
ցած ա ճուր դի մեկ նար կային գնի չա փով:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 75-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` պար տա պա-
նի գույ քի վա ճառքն ի րա կա նաց նում է կա ռա վա րի չը` իր կող մից գույ քագր ման ար դյունք նե-
րով ներ կա յաց ված և պար տա տե րե րի խորհր դի, ի սկ խոր հուրդ ձևա վոր ված չլի նե լու դեպ-
քում պար տա տե րե րի ժո ղո վի կող մից հաս տատ ված գույ քի վա ճառ քի ծրագ րի հա մա ձայն 
և  դա տա րա նի թույլտ վու թյամբ` հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով կամ ո ւղ ղա կի գոր-
ծար քով:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 77-րդ հոդ վա ծի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան 
հա մա ձայն` ե թե կա ռա վա րի չը մտա դիր է պար տա պա նին պատ կա նող գույ քի վա ճառքն ի րա-
կա նաց նել ո ւղ ղա կի գոր ծար քով, ա պա նա հրա վի րում է խորհր դի նիստ, ի սկ վեր ջինս ձևա-
վոր ված չլի նե լու դեպ քում` ժո ղով` քն նարկ ման դնե լով այդ հար ցը: Խորհր դի կամ ժո ղո վի 
ո րո շու մը` ո ւղ ղա կի գոր ծար քի վե րա բե րյալ կա ռա վար չի մտադ րու թյա նը հա վա նու թյուն տա-
լու կամ չտա լու վե րա բե րյալ, և խորհր դի նիս տի ար ձա նագ րու թյու նը կա ռա վա րիչն իր միջ-
նոր դու թյան հետ ներ կա յաց նում է դա տա րան: Միջ նոր դու թյան մեջ նշ վում են գույ քի գտն-
վե լու վայ րը, գույ քի նկա րագ րու թյու նը, վա ճառ քի գի նը և հնա րա վոր գնոր դը: Դա տա վորն 
ա ռանց դա տա կան նիստ հրա վի րե լու ո րո շում է կա յաց նում միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու 
կամ այն մեր ժե լու մա սին: Դա տա վո րը մեր ժում է միջ նոր դու թյու նը, ե թե առ կա է խորհր դի 
ո րո շու մը` ո ւղ ղա կի գոր ծար քի վե րա բե րյալ կա ռա վար չի մտադ րու թյա նը հա վա նու թյուն չտա-
լու մա սին:

17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 
թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ-
վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված այն ան ձինք, ո րոնց ի րա վունք նե-
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րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ կա յաց վել է գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան 
ա կտ, ի րա վունք ու նեն վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու այն օր վա նից սկ սած` ե րեք ա մս վա ըն թաց-
քում, ե րբ ի մա ցել են կամ կա րող է ին ի մա նալ նման դա տա կան ակ տի կա յաց ման մա սին, 
բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ դա տա կան ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց ան ցել է 
քսան տա րի:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ը ստ Գա րիկ Իս րայե լյա նի դի մու մի թիվ Ե ՇԴ/0072/04/17 գոր
ծով 04.10.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ ան դրա դար ձել է ա պա հով ված պար տա տի րոջ պա հանջն 
ա պա հո վող գույ քի (այդ թվում՝ գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող) սե փա կա նա տեր հան դի սա-
ցող ան ձանց սնան կու թյան վա րույ թում պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը հաս տա տե լու 
ո րոշ ման բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյա նը:

Նշ ված ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով Մար դու ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Եվ րո պա կան դա տա րան) և ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նի` մի շարք ո րո շումն ե րում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը, մաս նա վո-
րա պես, ար ձա նագ րել է, որ թեև «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րենքն ո ւղ ղա կի ո րեն չի պար-
տա վո րեց նում սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չին՝ ա պա հով ված պա հանջ նե րի դեպ քում 
ծա նու ցե լու նաև եր րորդ ան ձանց, ո ւմ գույ քով է ա պա հով ված հա մա պա տաս խան պա հան-
ջը, ի սկ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծը նա խա տե սում է մի այն կա ռա-
վար չի, պար տա պա նի և պար տա տե րե րի կող մից պա հանջ նե րի նախ նա կան ցու ցա կի դեմ 
ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն, այ դու հան դերձ ան հրա ժեշտ է կար ևո րել 
այն հան գա ման քը, որ եր րորդ ան ձը (մաս նա վո րա պես գրա վա տուն) պետք է ի րա կան հնա-
րա վո րու թյուն ու նե նա տե ղե կաց ված լի նե լու ներ կա յաց ված պա հան ջի մա սին՝ ան հրա-
ժեշ տու թյան դեպ քում ներ կա յաց նե լով ա ռար կու թյուն՝ նկա տի ու նե նա լով, որ ա պա հով-
ված պա հան ջի հաս տա տումն ու ղ ղա կի ո րեն ա ռնչ վում է եր րորդ ան ձի սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քին և այդ ի րա վուն քի դա տա կան պաշտ պա նու թյա նը:

 Նույն ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ե թե օբյեկ տի վո րեն գրա վա տուն 
հնա րա վո րու թյուն չի ու նե ցել տե ղե կաց ված լի նե լու սնան կու թյան վա րույ թում ներ կա յաց ված 
պա հան ջի վե րա բե րյալ, ա պա վեր ջի նիս պետք է տր վի հնա րա վո րու թյուն ներ կա յաց նե լու իր 
ա ռար կու թյուն նե րը ներ կա յաց ված պա հան ջի վե րա բե րյալ: Հա կա ռակ ի րա վա կան դիր քո-
րոշ ման պա րա գա յում սահ մա նա փակ վում է ոչ մի այն ան ձի սե փա կա նու թյան, այլ նաև դա-
տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը: 

Բա ցի այդ, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, քն նու թյան առ նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան օ րենսգր քի 249-րդ հոդ վա ծի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյան 
հար ցը ո րո շե լու վե րա բե րյալ Մա րե տա Ա ռա քե լյա նի դի մու մը, 19.07.2016 թվա կա նի թիվ 
ՍԴՈ-1294 ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է. «(...) ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտ նում է, որ 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 249-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ա ռա ջին պար բե րու թյու նում 
«գ րա վա տու» եզ րույ թի սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ տվյալ 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում «գ րա վա տու» եզ րույ թը վե րա բե րում է ոչ մի այն պար տա-
պան-գ րա վա տո ւին, այլ նաև այդ հա րա բե րու թյուն նե րում հան դես ե կող եր րորդ ան ձ գրա-
վա տու ին: Մի ա ժա մա նակ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 249-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
ե րկ րորդ և եր րորդ պար բե րու թյուն նե րում « պար տա պան» եզ րույ թի սահ մա նադ րաի րա վա-
կան բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ « պար տա պան» եզ րույ թը վե րա բե րում է ոչ մի այն 
պար տա պան-գ րա վա տո ւին, այլ նաև տվյալ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում հան դես ե կող 
եր րորդ ան ձ գրա վա տու ին: 
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Խն դիրն այն է, որ «Բռ նա գանձ ման ծա նու ցու մը պար տա պա նին հանձ նե լուց եր կու ա միս 
հե տո» ձևա կերպ ման բո վան դա կային ծա վա լում այլ գրա վա տու նե րին չնե րա ռե լով՝ օ րենս դի-
րը եր րորդ ան ձ հան դի սա ցող գրա վա տո ւի հա մար հս տակ ու մի ան շա նակ չի ե րաշ խա վո րում 
այդ եր կամ սյա ժամկ ե տը, ին չը խախ տում է օ րեն քի ա ռջև բո լո րի հա վա սա րու թյան սկզ բուն-
քը: Այս ա մե նի ար դյուն քում եր րորդ ան ձ հան դի սա ցող գրա վա տուն կա րող է զրկ վել ոչ մի այն 
գրա վադր ված գույ քի բռ նա գան ձու մը և դրա ի րա ցու մը դա դա րեց նե լու իր ի րա վուն քից` կա-
տա րե լով գրա վով ա պա հով ված պար տա վո րու թյու նը կամ դրա այն մա սը, ո րի կա տա րու մը 
կե տանց վել է, այլ` նաև բռ նա գանձ ման օ րի նա կա նու թյու նը վի ճար կե լու ի րա վուն քից»:

 Հիմք ըն դու նե լով ի նչ պես ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե րոգ րյալ ի րա վա կան 
դիր քո րո շու մը, այն պես էլ թիվ Ե ՇԴ/0072/04/17 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 04.10.2018 
թվա կա նի ո րոշ մամբ Եվ րո պա կան դա տա րա նի և ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մի 
շարք ո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը` Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ե թե սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի պար տա վո րու թյունն 
ա պա հով ված է եր րորդ ան ձ գրա վա տո ւին պատ կա նող գույ քի գրա վով, ա պա վեր ջինս ոչ 
մի այն պետք է ի րա պես տե ղե կաց վի պա հանջ նե րի ներ կա յաց ման և հաս տատ ման ըն թա ցա-
կար գի, այլ նաև իր գույ քի վա ճառ քին վե րա բե րող գոր ծըն թա ցի մա սին, քա նի որ հա կա ռակ 
մո տեց ման պա րա գա յում ո ւղ ղա կի ո րեն սահ մա նա փակ վում են եր րորդ ան ձ գրա վա տո ւի սե-
փա կա նու թյան և դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք նե րը, այդ թվում` վեր ջինս զրկ վում 
է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 10-րդ մա սով սահ ման ված իր ի րա վուն-
քից օ գտ վե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյու նից:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` 03.08.2016 թվա կա նի պար տա տե րե րի եր րորդ ժո-
ղո վի կող մից հաս տատ վել է Գա գիկ Հա կո բյա նին և Սու սան նա Բա զի կյա նին ը նդ հա նուր 
հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող և Ար մեն Հա կո բյա նի պար տա վո րու-
թյուն նե րի ա պա հով ման մի ջոց հան դի սա ցող գրա վի ա ռար կա գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը: 
Սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Գևորգ Ա վա գյա նը Դա տա րան է ներ կա յաց րել նշ ված 
գույքն ո ւղ ղա կի գոր ծար քով վա ճա ռել թույ լատ րե լու և նշ ված բնա կա րա նի նկատ մամբ կի-
րառ ված բո լոր ար գե լանք նե րը և սահ մա նա փա կումն ե րը վե րաց նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն: 

Դա տա րա նը բա վա րա րել է միջ նոր դու թյու նը` ար ձա նագ րե լով, որ պահ պան ված են 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի պա հանջ նե րը, և առ կա է ժո ղո վի ո րո շում ո ւղ ղա կի գոր-
ծար քին հա վա նու թյուն տա լու մա սին:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ գույ քի 
վա ճառքն ո ւղ ղա կի գոր ծար քով ի րա կա նաց նե լու հա մար օ րենս դի րը չի պա հան ջում եր րորդ 
ան ձ գրա վա տո ւի հա մա ձայ նու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նշել է, որ 
Դա տա րա նը կող մին ծա նու ցե լու պար տա կա նու թյուն ու նի մի այն դա տա կան նիստ հրա վի-
րե լու կամ ա ռան ձին դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու դեպ քում: Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը գտել է, որ «(...) բո ղո քա բերն օ ժտ ված է դա դա րեց նե լու իր գույ քով պա հան ջի 
ա պա հո վու մը, ո րը կա րող էր ի րաց նել: Տվյալ դեպ քում բա ցա կա յում է Դա տա րա նի կող մից 
նշ ված նոր մի խախտ ման ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը, քա նի որ բո ղո քա բե րը չի նշում որ-
ևէ փաս տարկ, այն մա սին, որ իր ի րա վուն քը ցան կա ցել է ի րաց նել, սա կայն չի ի րաց րել Դա-
տա րա նի կող մից որ ևէ նոր մի խախտ ման հետ ևան քով»: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հա վե լել է, 
որ «(...) սույն գոր ծով բո ղո քա բեր Սու սան նա Բա զի կյա նը սնան կու թյան վա րույ թի ըն թաց քում 
որ պես եր րորդ ան ձ զրկ ված չի ե ղել սնան կու թյան հա տուկ հաշ վին որ պես դե պո զիտ հա մա-
պա տաս խան չա փի գու մար փո խան ցե լու մի ջո ցով իր գույ քով պա հան ջի ա պա հո վու մը դա-
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դա րեց նե լու հնա րա վո րու թյու նից»: 

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի եզ րա հանգ ման հիմն ա վոր վա ծու թյա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ 
սույն գոր ծով Սու սան նա Բա զի կյա նը տե ղե կաց ված չի ե ղել ի րեն հա մա տեղ սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քի վա ճառ քի գոր ծըն թա ցի վե րա բե րյալ, քա նի որ գոր-
ծում բա ցա կա յում են ա պա ցույց ներ ի նչ պես սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի, այն պես էլ 
Դա տա րա նի կող մից այդ գոր ծըն թա ցի մա սին Սու սան նա Բա զի կյա նին տե ղե կաց նե լու վե-
րա բե րյալ: Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ Սու սան նա Բա զի կյա նը, լի նե լով 
գրա վի ա ռար կա գույ քի հա մա սե փա կա նա տեր, պետք է ի րա կան հնա րա վո րու թյուն ու նե նար 
մաս նակ ցե լու գրա վի ա ռար կա գույ քի վա ճառ քին վե րա բե րող գոր ծըն թա ցին, այդ թվում` 
ի րա կան հնա րա վո րու թյուն ստա նա լով օ գտ վե լու «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով կամ 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով իր հա մար սահ ման ված ե րաշ խիք նե րից: 

Այս պի սով, նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Դա տա րա նի 
15.08.2016 թվա կա նի ո րո շումն ո ւղ ղա կի ո րեն շո շա փել է Սու սան նա Բա զի կյա նի ի րա վունք նե-
րը և օ րի նա կան շա հե րը, մինչ դեռ վեր ջի նիս հա մար չի ա պա հով վել նշ ված ո րոշ ման կա յաց-
մա նը նա խոր դող գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյուն, որ պի սի հան գա-
մանքն էլ ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Սու սան նա Բա զի-
կյա նը սնան կու թյան վա րույ թում իր գույ քի վա ճառ քի վե րա բե րյալ գոր ծըն թա ցին մաս նա կից 
չդարձ վե լու հետ ևան քով զրկ վել է իր ի րա վունք նե րից ի րա պես օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյու-
նից, ին չի ար դյուն քում սահ մա նա փակ վել է նրա՝ ի նչ պես ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ-
վա ծով և Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված՝ դա տա կան պաշտ պա նու թյան և 
ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը, այն պես էլ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 10-րդ հոդ վա ծով և 
Կոն վեն ցի այի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով սահ ման ված սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քը։

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը նշ ված եզ րա հան գում ե րի 
մա սով հերք վում են վե րոգ րյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 

Ինչ վե րա բե րում է վճ ռա բեկ բո ղո քի մյուս փաս տարկ նե րին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րում է, որ քա նի որ Սու սան նա Բա զի կյա նը զրկ վել է իր ի րա վունք նե րին 
ա ռնչ վող դա տա վա րա կան գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյու նից, ո րն 
ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից, նման խախտ ման պայ ման նե րում հնա-
րա վոր չէ գնա հա տել վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմն ա վոր վա ծու թյու նը մյուս հիմ քե րով: Ո ւս տի սույն 
գործն ան հրա ժեշտ է ու ղար կել նոր քն նու թյան` ա պա հո վե լու հա մար Սու սան նա Բա զի կյա նի 
ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ ի րա ցու մը: 

Այս պի սով, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 
3-րդ մա սե րով սահ ման ված վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը դի տում է բա վա րար Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 02.02.2017 թվա կա նի ո րո շու մը բե կա նե լու 
և գոր ծը` Ար մեն Հա կո բյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Գևորգ Ա վա գյա նի ներ կա-
յաց րած` Ար մեն Հա կո բյա նի վար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման մի ջոց հան-
դի սա ցող, Բան կում գրա վադր ված` Եր ևա նի Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի 1/2 շեն քի թիվ 230 
բնա կա րա նը 110.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մով Շու շա նիկ Ղա զա րյա նին վա ճա-
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ռել թույ լատ րե լու և նշ ված բնա կա րա նի նկատ մամբ կի րառ ված բո լոր ար գե լանք նե րը և սահ-
մա նա փա կումն ե րը վե րաց նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը քն նար կե լու մա սով, նոր քն նու թյան 
ու ղար կե լու հա մար: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով, որ ՀՀ դա տա կան օ րենս-
գիրք սահ մա նադ րա կան օ րեն 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, գտ նում է, որ 
գոր ծը պետք է նոր քն նու թյան ու ղար կել ՀՀ սնան կու թյան դա տա րան:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

Ո ՐՈ ՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 02.02.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և գոր ծը` Ար մեն Հա կո բյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա-
վա րիչ Գևորգ Ա վա գյա նի ներ կա յաց րած` Ար մեն Հա կո բյա նի վար կային պար տա վո րու թյուն-
նե րի ա պա հով ման մի ջոց հան դի սա ցող, «Ա մե րի ա բանկ» ՓԲԸ-ո ւմ գրա վադր ված` Եր ևա նի 
Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի 1/2 շեն քի թիվ 230 բնա կա րա նը 110.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 
ՀՀ դրա մով Շու շա նիկ Ղա զա րյա նին վա ճա ռել թույ լատ րե լու և նշ ված բնա կա րա նի նկատ-
մամբ կի րառ ված բո լոր ար գե լանք նե րը և սահ մա նա փա կումն ե րը վե րաց նե լու մա սին միջ-
նոր դու թյու նը քն նար կե լու մա սով, ու ղար կել ՀՀ սնան կու թյան դա տա րան` նոր քն նու թյան:

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Սնան կու թյան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/0058/04/16 
դա տա րա նի ո րո շում        2019թ.
Ս նան կու թյան գործ թիվ  Ե ԱՔԴ/0058/04/16    
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ս. Մի քայե լյան 
Դա տա վոր ներ` Ա. Սմ բա տյան 
 Հ. Ե նո քյան 

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 զե կու ցող  Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ

 
2019 թվա կա նի հու նի սի 07-ին 
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով «Կ րի ո սան» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ներ-

կա յա ցու ցիչ Մե լի նե Համ բար ձու մյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա րա նի 15.01.2018 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ Ըն կե րու թյան դի մու մի` « Տորգտ րանս» 
ՍՊԸ-ին (այ սու հետ` Կազ մա կեր պու թյուն) սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, 

 ՊԱՐ ԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է Կազ մա կեր պու թյու նը ճա նա չել սնանկ։ 
Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի 28.04.2016 թվա կա նի վճ ռով դի մու մը բա վա րար վել է։ 
Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի 25.07.2016 թվա կա նի ո րոշ մամբ հաս տատ վել է Կազ մա կեր պու թյան սնան-
կու թյան գոր ծով պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը:

«Յու նի բանկ» ԲԲԸ-ն (այ սու հետ` Բանկ) և « Գուդ ռենտ» ՍՊԸ-ն 22.06.2017 թվա կա նին 
միջ նոր դու թյուն ներ են ներ կա յաց րել դա տա րան` Եր ևա նի Ա նդ րա նի կի թիվ 73/1 հաս ցե ում 
գտն վող ա ռևտ րի սրա հը պար տա պա նի գույ քի կազ մից հա նե լու պա հան ջի մա սին: 
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Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Դա նի ե լյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 15.09.2017 թվա կա նի 
ո րոշ մամբ Բան կի և « Գուդ ռենտ» ՍՊԸ-ի միջ նոր դու թյուն նե րը մերժ վել են:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
15.01.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Բան կի և « Գուդ ռենտ» ՍՊԸ-ի վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը բա վա-
րար վել են` Դա տա րա նի 15.09.2017 թվա կա նի « Պար տա պա նի գույ քի կազ մից գույ քը հա նե լու 
վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը քն նու թյան առ նե լու մա սին» ո րո շու մը բե կան վել և փո փոխ վել 
է` Բան կի և « Գուդ ռենտ» ՍՊԸ-ի միջ նոր դու թյուն նե րը` Եր ևա նի Ա նդ րա նի կի փո ղո ցի թիվ 73/1 
հաս ցե ում գտն վող ա ռևտ րի սրա հը պար տա պան Կազ մա կեր պու թյան գույ քի կազ մից հա-
նե լու մա սին, բա վա րար վել են, և Եր ևա նի Ա նդ րա նի կի փո ղո ցի թիվ 73/1 հաս ցե ում գտն վող 
ա ռևտ րի սրա հը հան վել է պար տա պան Կազ մա կեր պու թյան գույ քի կազ մից:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան ներ են ներ կա յաց րել Բան կը և « Գուդ ռենտ» ՍՊԸ-ն:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 301րդ հոդ վա ծի 

1ին կե տը, 449րդ հոդ վա ծի 3րդ կե տը: 
Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն 

ա պա հո վող ծա ռա յու թյան (այ սու հետ` Ծա ռա յու թյուն) հար կա դիր կա տա րող Վ. Բար սե ղյա նը 
23.11.2015 թվա կա նին, հաշ վի չառ նե լով դեռևս 11.09.2015 թվա կա նին հար կային մարմն ի կող-
մից կի րառ ված ար գե լան քը, կազ մա կեր պել է ա ճուրդ, ո րում « Գուդ ռենտ» ՍՊԸ-ն ճա նաչ վել 
է հաղ թող: Ա ճուր դով ի րաց վել է այն պի սի գույք, ո րի տնօ րի նումն ար գել ված է ե ղել ՀՀ ֆի-
նանս նե րի նա խա րա րու թյան 11.09.2015 թվա կա նի թիվ 031003 ո րոշ մամբ: Հետ ևա բար գույ քը 
չէր կա րող ի րաց վել ա ռանց դրանց վրա կի րառ ված սահ մա նա փա կումն ե րի վե րաց ման, և 
հենց այդ է պատ ճա ռը, որ առ այ սօր ՀՀ ան շարժ գույ քի կա դաստ րի կո մի տեն (այ սու հետ` Կո-
մի տե) հրա ժար վում է գրան ցել « Գուդ ռենտ» ՍՊԸ-ի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: Մինչ դեռ 
Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քը ծա գում է մի այն պե տա կան գրանց ման պա հից:

 Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ բո ղոք բե րած 
ան ձինք վե րաքն նիչ բո ղոք նե րի օ րի նակ նե րը չեն ու ղար կել գոր ծին մաս նակ ցող ան ձ դի մու-
մա տու Ըն կե րու թյա նը` զր կե լով վեր ջի նիս վե րաքն նիչ բո ղոք նե րի վե րա բե րյալ դիր քո րո շում 
հայտ նե լու և ա ռար կե լու ի րա վուն քից:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 15.01.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 15.09.2017 թվա կա նի 
« Պար տա պա նի գույ քի կազ մից գույ քը հա նե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը քն նու թյան առ-
նե լու մա սին» ո րոշ մա նը:

2.1 Բան կի և « Գուդ ռենտ» ՍՊԸի ներ կա յաց րած վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան նե րի 
հիմ ա վո րում ե րը

 Բան կի և « Գուդ ռենտ» ՍՊԸ-ի կող մից ներ կա յաց վել են վճ ռա բեկ բո ղո քի` ը ստ է ու թյան 
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նույ նա բո վան դակ պա տաս խան ներ հետ ևյա լի մա սին.
Վճ ռա բեկ բո ղո քում չի նշ վել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի թույլ տված որ ևէ նյու թա կան կամ 

դա տա վա րա կան ի րա վուն քի խախ տում: 
Ինչ վե րա բե րում է վե րաքն նիչ բո ղո քի պատ ճեն ներն ու ղար կե լուն, ա պա « Գուդ ռենտ» 

ՍՊԸ-ի և Բան կի կող մից վե րաքն նիչ բո ղոք նե րի պատ ճեն նե րը պատ շաճ կար գով ու ղարկ վել 
են Ըն կե րու թյա նը, ի սկ վեր ջինս, չա րա շա հե լով իր դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րը, ան հիմն 
ձգձ գում է դա տա կան գոր ծըն թա ցը: Բա ցի այդ, ան գամ վե րաքն նիչ բո ղո քը չս տա նա լու պա-
րա գա յում էլ Ըն կե րու թյու նը Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ևս պատ շաճ ծա նուց վել է և, 
հետ ևա բար, հնա րա վո րու թյուն ու ներ ծա նո թա նա լու գոր ծի նյու թե րին, վե րաքն նիչ բո ղո քին 
և ներ կա յաց նե լու վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան: 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը.
1) ՀՀ-ի` ի դեմս Ծա ռա յու թյան հար կա դիր կա տա րող Վա հագն Բար սե ղյա նի (վա ճա ռող), 

և « Գուդ ռենտ» ՍՊԸ-ի` ի դեմս տնօ րեն Լևոն Գաս պա րյա նի (գ նորդ), միջև 27.11.2015 թվա կա-
նին կնք ված ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի 1-ին կե տի հա մա ձայն` վա ճա ռո ղը` 
Ծա ռա յու թյան հար կա դիր է լեկտ րո նային ա ճուր դով ի րաց ված լո տի մա սին 23.11.2015 թվա-
կա նի թիվ 0103fbq006526/14-15/01 ար ձա նագ րու թյան (լո տի կո դը` 235741) հի ման վրա վա ճա-
ռել, ի սկ գնոր դը գնել է ք.Եր ևան Ա նդ րա նի կի փո ղո ցի թիվ 73/1 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ 
գույ քը: Պայ մա նագ րի 5-րդ կե տի հա մա ձայն` նշ ված ան շարժ գույ քը վա ճառ վել է 216.272.500 
ՀՀ դրա մով, և պայ մա նագ րի կնք ման պա հին ամ բողջ գու մա րը վճար վել է գնոր դի կող մից: 
Պայ մա նագ րի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` նշ ված ան շարժ գույ քը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
պատ կա նում է Կազ մա կեր պու թյա նը` հա մա ձայն Կո մի տե ի կող մից տր ված 08.08.2013 թվա-
կա նի թիվ 08082013-01-0189 վկա յա կա նի: Պայ մա նա գի րը են թարկ վել է նո տա րա կան վա վե-
րաց ման (հա վել ված, հա տոր 4-րդ, գ.թ. 7):

2) Կո մի տե ի 18.01.2016 թվա կա նի թիվ Մ-13/01/2016-1-0284 և 16.02.2016 թվա կա նի թիվ 
Մ-11/02/2016-1-0089 ո րո շումն ե րի հա մա ձայն` « Գուդ ռենտ» ՍՊԸ-ի տնօ րեն Լևոն Գաս պա-
րյա նի դի մու մը` Եր ևա նի Ա նդ րա նի կի փո ղո ցի թիվ 73/1 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քի 
նկատ մամբ « Գուդ ռենտ» ՍՊԸ-ի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցում կա տա-
րե լու վե րա բե րյալ, մերժ վել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ Ծա ռա յու թյան 28.10.2014 թվա-
կա նի, 10.01.2015 թվա կա նի, 29.07.2015 թվա կա նի, 24.12.2015 թվա կա նի ո րո շումն ե րով ար գե-
լանք է դր վել նշ ված գույ քի սե փա կա նա տեր Ըն կե րու թյա նը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
պատ կա նող գույ քի վրա (հա վել ված, հա տոր 4-րդ, գ.թ. 5-6):

3) 03.10.2017 թվա կա նի թիվ RR248622469AM փոս տային ան դոր րագ րի հա մա ձայն՝ 
Բան կը վե րաքն նիչ բո ղո քի օ րի նակն Ըն կե րու թյանն ու ղար կել է «Եր ևան Խու դյա կով 1/2 20» 
հաս ցե ով, ո րը, ը ստ գոր ծի նյու թե րի, Ըն կե րու թյան ծա նուց ման հաս ցեն է (հա վել ված, հա-
տոր 4-րդ, գ.թ. 68-69, 89): 

4) 03.10.2017 թվա կա նի թիվ RR248622353AM փոս տային ան դոր րագ րի հա մա ձայն՝ 
« Գուդ ռենտ» ՍՊԸ-ն վե րաքն նիչ բո ղո քի օ րի նակն Ըն կե րու թյանն ու ղար կել է «Եր ևան Խու-
դյա կով 1/2 20» հաս ցե ով, ո րը, ը ստ գոր ծի նյու թե րի, Ըն կե րու թյան ծա նուց ման հաս ցեն է 
(հա վել ված, հա տոր 4-րդ, գ.թ. 68-69, 131): 

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե-
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լը պայ մա նա վոր ված է սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու պա հին գոր ծող` 17.06.1998 
թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու-
ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե-
րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի 
մի ա տե սակ կի րա ռու թյան ա պա հով ման հա մար, քա նի որ տվյալ դեպ քում սնանկ ճա նաչ ված 
պար տա պա նի գույ քի կազ մից գույ քը հա նե լու վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա-
հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր-
ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 

Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ 
է հա մա րում ան դրա դառ նալ ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցում պա հան ջող գոր ծար քով ի րա
վուն քի պե տա կան գրանց ման պա հան ջը չպահ պա նե լու հետ ևանք նե րին սնան կու թյան վա
րույ թում:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` սնան կու թյան գոր ծե-
րի վա րումն ի րա կա նաց վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քով, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րենսգր քով և նույն 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ե թե նույն օ րեն քով 
սահ ման ված են այլ կա նոն ներ, քան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քով, ա պա սնան կու թյան գոր ծի քն նու թյունն ի րա կա նաց վում է նույն 
օ րեն քով սահ ման ված կա նոն նե րով:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 13-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` ժա մա նա-
կա վոր կա ռա վար չի կամ պար տա տի րոջ միջ նոր դու թյամբ դա տա րա նի ո րոշ մամբ կա րող է 
կի րառ վել պար տա պա նի կամ նրա տի րա պետ ման կամ օգ տա գործ ման ներ քո գտն վող գույ-
քի տնօ րին ման, տի րա պետ ման կամ օգ տա գործ ման ցան կա ցած ան հրա ժեշտ սահ մա նա փա-
կում, ե թե դրանց չկի րառ ման ար դյուն քում կա րող է է ա պես նվա զել պար տա պա նի գույ քը: 
Նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ սնան կու թյան դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին 
դա տա րա նի ո րո շումն ստա նա լու պա հից դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ծա-
ռա յու թյու նը կա սեց նում է պար տա պա նի գույ քի բռ նա գանձ ման վե րա բե րյալ բո լոր կա տա րո-
ղա կան վա րույթ նե րը:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ը» կե տի հա մա ձայն՝ 
պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո դա տա-
րանն ար գե լանք է դնում պար տա պա նին պատ կա նող գույ քի և դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա 
(...):

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ա պա հով ված 
են հա մար վում գրա վով (այդ թվում` եր րորդ ան ձին պատ կա նող գույ քի գրա վով), ե րաշ խի-
քով կամ ե րաշ խա վո րու թյամբ ա պա հով ված պա հանջ նե րը: Ա պա հով ված պար տա տե րեր են 
հա մար վում ա պա հով ված պա հանջ ներ ու նե ցող ան ձինք` այդ պա հանջ նե րի մա սով: Նույն 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին դա տա րա նին ծա նու ցած 
գրա վով ա պա հով ված պար տա տե րը չի ը նդ գրկ վում սնան կու թյան գոր ծով պար տա տե րե-
րի ցան կում, և նրա ա պա հով ված պա հանջ նե րը բա վա րար վում են բա ցա ռա պես այդ պար-
տա վո րու թյան հա մար գրա վադր ված գույ քի ի րաց ման (այդ թվում` գոր ծող օ րենսդ րու թյամբ 
սահ ման ված` ա ռանց դա տա րան դի մե լու) հաշ վին: Այդ դեպ քում պար տա տե րը, ան կախ 
ա պա հով ված պա հանջ նե րի բա վա րար ման չա փից, տվյալ պար տա վո րու թյան մա սով հե տա-
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գա յում չի կա րող որ ևէ պա հանջ ներ կա յաց նել պար տա պա նի այլ գույ քի նկատ մամբ: Նույն 
հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին դա տա րա նին չծա նու ցած 
գրա վով ա պա հով ված պար տա տերն ը նդ գրկ վում է սնան կու թյան գոր ծով պար տա տե րե րի 
ցան կում և իր ա պա հով ված պա հանջ նե րի բա վա րա րումն ստա նում է նույն հոդ վա ծի 5-րդ, 
6-րդ, 7-րդ և 9-րդ մա սե րով սահ ման ված կար գով: Նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն`-
պար տա տե րե րի ցան կում ը նդ գրկ ված գրա վով ա պա հով ված պար տա տե րը կա րող է պա-
հան ջել իր` գրա վով ա պա հով ված պար տա վո րու թյու նը ա ռաջ նա հերթ կեր պով բա վա րա րել 
գրա վադր ված գույ քի վա ճառ քից ստաց ված մի ջոց նե րից: 

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 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, 
ի րա վունք կամ այլ ակ տիվ, նե րա ռյալ` մտա վոր սե փա կա նու թյան օբյեկտ: Ի ա պա հո վումն 
պար տա պա նի` նույն օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված մո րա տո րի ում 
չտա րա ծե լու մա սին դա տա րա նին ծա նու ցած ա պա հով ված ի րա վուն քով պար տա տի րոջ 
ա ռջև ստանձ նած պար տա վո րու թյան հա մար ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար կան (այդ 
թվում` եր րորդ ան ձին պատ կա նող) չի ը նդ գրկ վում պար տա պա նի գույ քի կազ մում, բա-
ցա ռու թյամբ դրա ի րա ցու մից ստաց ված մի ջոց նե րի, ո րոնք պար տա պա նի գույ քի կազ մում 
են ը նդ գրկ վում նույն օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 8-րդ մա սով նա խա տես ված դեպ քում: Նույն 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` պար տա պա նին պատ կա նող գույ քի տնօ րի նու մը նրա լու-
ծար ման մա սին ո րո շում կա յաց նե լուց հե տո ի րա կա նաց նում է կա ռա վա րի չը` նույն օ րեն-
քով սահ ման ված կար գով: Պար տա պա նի ղե կա վա րը լու ծա րու մից հե տո զրկ վում է գույ քը 
տնօ րի նե լու և կա ռա վա րե լու ի րա վունք նե րից:

Վ կա յա կոչ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ սնանկ ճա նաչ ված պար-
տա պա նի գույ քի կազ մում նե րառ վում է պար տա պա նին պատ կա նող ցան կա ցած գույք` 
բա ցա ռու թյամբ մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին դա տա րա նին ծա նու ցած ա պա հով ված 
ի րա վուն քով պար տա տի րոջ ա ռջև ստանձ նած պար տա վո րու թյան հա մար ա պա հով ված 
ի րա վուն քի ա ռար կայի: Այլ կերպ ա սած` ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն` գրա վով ա պա հով-
ված պար տա տի րոջ ա ռջև ստանձ նած պար տա վո րու թյան կա տար ման հա մար գրա վադր-
ված գույ քը չի ը նդ գրկ վում սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի գույ քի կազ մում և ա պա հով ված 
պար տա տե րը կա րող է այդ գույ քից իր պա հանջ նե րի բա վա րա րում ստա նալ սնան կու թյան 
վա րույ թից դուրս ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված ը նդ հա նուր կար-
գով, սա կայն մի այն այն դեպ քում, ե րբ տե ղե կա նա լով պար տա պա նի սնանկ ճա նաչ վե-
լու վե րա բե րյալ` ա պա հով ված պար տա տե րը ծա նու ցել է դա տա րա նին մո րա տո րի ում 
չտա րա ծե լու մա սին: Այ սինքն` օ րենս դի րը, պար տա պա նի սնանկ ճա նաչ վե լու դեպ քում 
հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով ա պա հով ված պար տա տի րո ջը ստա նա լու իր պա հանջ նե րի 
բա վա րա րու մը գրա վադր ված գույ քի հաշ վին` շր ջան ցե լով սնան կու թյան գոր ծով վա րույ թը, 
մի ա ժա մա նակ սահ մա նել է այն պար տա դիր պայ մա նը, ո րի պահ պան ման դեպ քում մի այն 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված կա նո նը կա րող 
է գոր ծել: Նշ ված պայ մա նի չպահ պան ման դեպ քում գրա վադր ված գույ քը նույն պես նե րառ-
վում է սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի գույ քի կազ մում, և ա պա հով ված պար տա տե րը դրա-
նից բա վա րա րում կա րող է ստա նալ բա ցա ռա պես սնան կու թյան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում` 
ը նդ գրկ վե լով պար տա տե րե րի ցան կում:

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ պար տա պա նին 
սնանկ ճա նա չե լու վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից պար տա պա նի գույ քի և դրա-
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մա կան մի ջոց նե րի վրա կի րառ վում են սահ մա նա փա կումն եր` պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի 
կա տա րումն ա պա հո վե լու նպա տա կով: Այդ սահ մա նա փա կումն երն ա ռաջ նա հերթ ու ղղ ված 
են պար տա պա նի գույ քի է ա կան նվա զե ցում թույլ չտա լուն: Տվյալ սահ մա նա փա կումն ե րը 
կա րող են վե րաց վել մի այն սնան կու թյան գոր ծի շր ջա նակ նե րում պար տա պա նին սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող կամ օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում գույ քի ի րաց-
ման նպա տա կով` պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի կա տա րումն ա պա հո վե լու հա մար: 

Հետ ևա բար «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով սնանկ ճա նաչ-
ված ան ձին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քը պար տա պա նի գույ քի 
կազ մից հա նել հնա րա վոր է, ե թե գույ քը գրա վի ա ռար կա է, և պար տա տե րը դա տա րա նին 
ծա նու ցել է տվյալ գույ քի նկատ մամբ մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին: Ո ւս տիև պար տա-
պա նին պատ կա նող այլ գույք չի կա րող հան վել պար տա պա նի գույ քի կազ մից:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ-ի` ի դեմս Ծա ռա յու թյան հար կա դիր կա տա րող 
Վա հագն Բար սե ղյա նի, և « Գուդ ռենտ» ՍՊԸ-ի միջև 27.11.2015 թվա կա նին կնք վել է ան-
շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիր, ո րով Ծա ռա յու թյու նը վա ճա ռել, ի սկ « Գուդ ռենտ» 
ՍՊԸ-ն գնել է Եր ևա նի Ա նդ րա նի կի փո ղո ցի թիվ 73/1 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քը: 
Կո մի տե ի 18.01.2016 թվա կա նի և 16.02.2016 թվա կա նի ո րո շումն ե րի հա մա ձայն` « Գուդ ռենտ» 
ՍՊԸ-ի տնօ րե նի դի մու մը` Եր ևա նի Ա նդ րա նի կի փո ղո ցի թիվ 73/1 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ 
գույ քի նկատ մամբ ի րա վուն քի պե տա կան գրանց ման մա սին, մերժ վել է գույ քի նկատ մամբ 
ար գե լանք առ կա լի նե լու հիմ քով: 

Բան կը և « Գուդ ռենտ» ՍՊԸ-ն 22.06.2017 թվա կա նին միջ նոր դու թյուն ներ են ներ կա յաց-
րել Դա տա րան` Եր ևա նի Ա նդ րա նի կի թիվ 73/1 հաս ցե ում գտն վող ա ռևտ րի սրա հը պար տա-
պա նի գույ քի կազ մից հա նե լու պա հան ջի մա սին:

 Դա տա րա նը, մեր ժե լով միջ նոր դու թյուն նե րը, պատ ճա ռա բա նել է, որ վի ճե լի գույ քի 
նկատ մամբ դեռևս գրանց ված է պար տա պան Կազ մա կեր պու թյան սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քը, ո ւս տի գույքն ը նդ գրկ ված է սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի գույ քի կազ մում: Պար-
տա պա նի գույ քի կազ մում ը նդ գրկ վում է պար տա պա նին պատ կա նող ցան կա ցած գույք, և 
տվյալ դեպ քում դա տա րա նը լի ա զո րու թյուն չու նի որ ևէ գույք նե րա ռե լու այդ կազ մում կամ 
հա նե լու դրա նից: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բո ղո քը բա վա րա րել է` պատ ճա ռա բա նե լով, որ գոր ծար քի 
ար դյուն քում « Գուդ ռենտ» ՍՊԸ-ն ձեռք է բե րել վի ճե լի գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 
ի րա վունք, քա նի որ կող մե րը կա տա րել են գոր ծար քով վե րա պահ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը և 
փաս տա ցի ձեռք են բե րել գոր ծար քով նա խա տես ված ա կն կա լի քը: Ո ւս տի վի ճե լի` Եր ևա նի 
Ա նդ րա նի կի փո ղո ցի թիվ 73/1 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քը չէր կա րող ը նդ գրկ վել պար-
տա պա նի գույ քի կազ մի մեջ: Մի ա ժա մա նակ ը նդ գծել է նաև, որ Կազ մա կեր պու թյու նը սնանկ 
է ճա նաչ վել Դա տա րա նի 28.04.2016 թվա կա նի վճ ռով: Վի ճե լի ան շարժ գույքն է լեկտ րո նային 
ա ճուր դով ի րաց վել է 23.11.2015 թվա կա նին, ի սկ ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը կնք վել է 
27.11.2015 թվա կա նին: Այ սինքն` նախ քան պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լը վի ճե լի գույքն 
ար դեն ի սկ դուրս է ե կել Կազ մա կեր պու թյան տի րա պե տու մից: Հետ ևա բար այն ի սկզ բա նե 
չէր կա րող նե րառ վել պար տա պա նի գույ քի կազ մում:

 Մինչ դեռ վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն 
գոր ծի փաս տե րը և գնա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր-
վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 163-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` սե փա կա նու-
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թյան ի րա վուն քը սուբյեկ տի` օ րեն քով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով ճա նաչ ված ու պահ պան-
վող ի րա վունքն է` իր հայե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և տնօ րի նե լու ի րեն 
պատ կա նող գույ քը (…):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 135-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ան շարժ գույ քի 
նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը և այլ գույ քային ի րա վունք նե րը, այդ ի րա վունք նե րի 
սահ մա նա փա կումն ե 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 ցի ա կան օ րենսգր քի 176-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` այն դեպ քե-
րում, ե րբ գույ քի նկատ մամբ ի րա վուն քը են թա կա է պե տա կան գրանց ման, ձեռք բե րո ղի սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քը ծա գում է դրա գրանց ման պա հից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 301-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ան շարժ գույ քի 
հետ կա տար վող գոր ծարք նե րից ծա գող ի րա վունք նե րը են թա կա են պե տա կան գրանց ման:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 449-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` այն պայ մա-
նա գի րը, ո րից ծա գող ի րա վունք նե րը են թա կա են պե տա կան գրանց ման, կնք ված է հա մար-
վում այդ ի րա վուն քի գրանց ման պա հից:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան նոր մե րի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, 
որ սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ ՀՀ-ի` ի դեմս 
Ծա ռա յու թյան հար կա դիր կա տա րող Վա հագն Բար սե ղյա նի, և « Գուդ ռենտ» ՍՊԸ-ի միջև 
27.11.2015 թվա կա նին կնք ված ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը չի ստա ցել պե-
տա կան գրան ցում, ո ւս տի « Գուդ ռենտ» ՍՊԸ-ի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը չի ծա գել ան-
շարժ գույ քի նկատ մամբ: Դա տա րա նի կող մից Կազ մա կեր պու թյա նը սնանկ ճա նա չե լու մա-
սին վճիռ կա յաց նե լու պա հին տվյալ հաս ցե ի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ գրանց ված է ե ղել 
Կազ մա կեր պու թյան սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, հետ ևա բար «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ու ժով Կազ մա կեր պու թյա նը սնանկ ճա նա չե լուց հե տո 
պատ կա նող` Եր ևա նի Ա նդ րա նի կի փո ղո ցի թիվ 73/1 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քը նե-
րառ վել է պար տա պա նի գույ քի կազ մում: Նկա տի ու նե նա լով, որ նշ ված գույ քը պատ կա նում 
է Կազ մա կեր պու թյա նը, և « Գուդ ռենտ» ՍՊԸ-ի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը չի ծա գել դրա 
նկատ մամբ, այն չէր կա րող հան վել պար տա պա նի գույ քի կազ մից: Հետ ևա բար վճ ռա բեկ բո-
ղո քի նշ ված հիմ քը հիմն ա վոր է:

Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խան նե րում բեր ված փաս տարկ նե րը նշ ված եզ րա հան
գում ե րի մա սով հերք վում են վե րոգ րյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 

Ինչ վե րա բե րում է վճ ռա բեկ բո ղո քի մյուս փաս տար կին այն մա սին, որ Ըն կե րու թյա նը 
չեն ու ղարկ վել վե րաքն նիչ բո ղոք նե րի պատ ճեն նե րը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում 
է, որ գոր ծում առ կա փոս տային ան դոր րագ րե րով հիմն ա վոր վում է Բան կի և « Գուդ ռենտ» 
ՍՊԸ-ի կող մից Ըն կե րու թյա նը բո ղոք նե րի պատ ճեն ներն ու ղար կե լու հան գա ման քը, որ պի-
սի պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հիմն է հա մա րում բո ղո քի նշ ված փաս տար կը` 
մի ա ժա մա նակ հիմն ա վոր հա մա րե լով այս մա սով վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խան նե րի 
փաս տարկ նե րը:

 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ան-
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հրա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 405-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 3-րդ կե տով սահ ման ված` ա ռա ջին ա տյա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ 
տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան-
չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամկ ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք: Սույն քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամկ ե տում քն նե լը հան դի սա նում է 
Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված` ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի 
տարր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն-
քի խախտ ման տե սան կյու նից: 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լով՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի 
նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
Ո ՐՈ ՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 15.01.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ-
թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 15.09.2017 թվա կա նի 
« Պար տա պա նի գույ քի կազ մից գույ քը հա նե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը քն նու թյան առ-
նե լու մա սին» ո րոշ մա նը։

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան   Սնան կու թյան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/0119/04/17 
դա տա րա նի ո րո շում        2019թ.
Ս նան կու թյան գործ թիվ  Ե ԱՔԴ/0119/04/17    
 Նա խա գա հող դա տա վոր` Գ. Խան դա նյան

 
Ո ՐՈ ՇՈՒՄ

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 

և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
զե կու ցող Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի հու լի սի 25-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով ՀՀ պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի (այ սու հետ` 

Կո մի տե) ներ կա յա ցու ցիչ Ար ման Մնա ցա կա նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա րա նի 25.06.2018 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ դի մու մի «Արդ շին բանկ» 
ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Բանկ) ը նդ դեմ «Ս պի տակ Կա մար» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն)` 
սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,  

 ՊԱՐ ԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Բան կը պա հան ջել է Ըն կե րու թյա նը ճա նա չել սնանկ: 
Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 

դա տա րա նի 01.12.2017 թվա կա նի վճ ռով Բան կի դի մու մը բա վա րար վել է: 
Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Բու նի ա թյան) 

(այ սու հետ` Դա տա րան) 05.03.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ սնանկ ճա նաչ ված Ըն կե րու թյան 
նկատ մամբ սկս վել է լու ծար ման վա րույթ: 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ Դա տա րան) 
25.06.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Կո մի տե ի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 
05.03.2018 թվա կա նի «Ըն կե րու թյան նկատ մամբ լու ծար ման վա րույթ սկ սե լու մա սին» ո րո շու-
մը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կո մի տե ի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը 
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19րդ 

հոդ վա ծի 2րդ մա սը, 70րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա
րու թյան օ րենսգր քի 5րդ հոդ վա ծի 5րդ մա սը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նը լու ծար ման վա րույթ սկ սե լու մա-

սին ո րո շում կա յաց նե լիս հաշ վի չի ա ռել, որ դեռևս 21.02.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ բա վա րա-
րել է Կո մի տե ի միջ նոր դու թյու նը` ու սումն ա սի րու թյուն կամ ստու գում ի րա կա նաց նե լու մա-
սին: Ար դյուն քում Դա տա րա նը չի ա պա հո վել Կո մի տե ի կող մից այդ ո րոշ ման կա տար ման 
հնա րա վո րու թյու նը: Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ լու ծար ման վա րույթ սկ սե լու 
ո րոշ ման կա յա ցու մից հե տո այլևս ստու գում ի րա կա նաց վել չէր կա րող: Փաս տո րեն, Դա տա-
րա նը նախ թույ լատ րել է Կո մի տե ին ի րա կա նաց նել ստու գում, այ նու հետև կա յաց րել է լու-
ծար ման վա րույթ սկ սե լու մա սին ո րո շում` ան տե սե լով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան 
ակ տի պար տա դի րու թյան պա հան ջը: 

Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, եզ րա հան գե լով, որ Դա տա րա նը լու ծա րային վա-
րույթ սկ սե լու ի րա վունք ու նի ա ռանց ժամկ ե տային սահ մա նա փակ ման, այդ հայե ցո ղա կան 
լի ա զո րու թյա նը, ը ստ է ու թյան, վե րագ րել է բա ցար ձակ բնույթ:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 25.06.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել կամ գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը.
1. Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 31.01.2018 թվա կա նի ո րոշ-

մամբ հաս տատ վել է Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա-
կը (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 30-31):

2. 21.02.2018 թվա կա նի « Պար տա պա նի մոտ ու սումն ա սի րու թյուն կամ ստու գում ի րա-
կա նաց նե լու մա սին» ո րոշ մամբ Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նը, 
քն նար կե լով Կո մի տե ի` պար տա պան Ըն կե րու թյու նում ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ հար կային մար-
մին նե րին վե րա պահ ված ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում բյու ջե ի հետ փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րի և հար կային մարմն ի կող մից վե րահսկ վող ՀՀ օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րի կա-
տար ման ճշ տու թյան ստու գում ի րա կա նաց նե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը, գտել է, որ 
Ըն կե րու թյունն ը նդ գրկ ված է հար կային մարմն ի կող մից ի րա կա նաց վե լիք ստու գումն ե րի 
ծրագ րում և ան հրա ժեշտ է կա տա րել պե տա կան բյու ջե ի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ճշ-
տու թյան ստու գում: Նշ ված հիմն ա վոր մամբ բա վա րար վել է Կո մի տե ի ներ կա յաց րած միջ նոր-
դու թյու նը և թույ լատր վել է Կո մի տե ին` Ըն կե րու թյու նում ի րա կա նաց նել ու սումն ա սի րու թյուն 
կամ ստու գում (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 33-34):

3. Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 21.02.2018 թվա կա նի 
« Պար տա պա նի մոտ ու սումն ա սի րու թյուն կամ ստու գում ի րա կա նաց նե լու մա սին» ո րո շու մը 
Կո մի տե ին ու ղար կե լու հա մար փոս տային ծա ռա յու թյանն է հանձն վել 23.04.2018 թվա կա նին 
և նույն օ րը ստաց վել է Կո մի տե ում (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 36):

4. Դա տա րա նի 05.03.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ կա սեց վել է Ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու-
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թյու նը, գույ քը կա ռա վա րե լու և տնօ րի նե լու պար տա պա նի բո լոր ի րա վունք նե րը (գոր ծի հա-
վել ված, գ.թ. 40-41): 

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն-

դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 ի մաս տով, այն է՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ-
տը կա յաց նե լիս թույլ է տր վել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի, 
70-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, ի նչ պես նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի այն պի սի խախ տում, ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն 
է ու թյու նը, և ո րի առ կա յու թյու նը հիմն ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու-
թյուն նե րով:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա
դառ նալ պար տա պա նի մոտ ստու գում կամ ու սում ա սի րու թյուն ի րա կա նաց նե լու թույլտ վու
թյան մա սին դեռևս չկա տար ված ո րոշ ման առ կա յու թյան պայ ման նե րում պար տա պա նի լու
ծար ման վա րույթ սկ սե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան հար ցին:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի 
ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ 
ժամկ ե տում քն նու թյան ի րա վունք:

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

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա-
ձայն`  օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը, ի նչ պես նաև դա տա րա նի պա հանջ նե րը 
կա տար ման հա մար պար տա դիր են դրանց հաս ցե ա 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:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` պար տա պա-
նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից պար տա պա նի մոտ 
ստու գում կամ ու սումն ա սի րու թյուն կա րող է ի րա կա նաց վել մի այն դա տա րա նի ո րոշ մամբ: 
(...) Պար տա պա նի լու ծար ման գոր ծըն թա ցը սկս վե լուց հե տո ստու գում կամ ու սումն ա սի րու-
թյուն ի րա կա նաց նելն ար գել վում է, բա ցա ռու թյամբ մի աս նա կան հաշ վին մուտ քագր ման են-
թա կա գու մար նե րի հիմն ա վոր վա ծու թյան և հան դի պա կաց ու սումն ա սի րու թյուն նե րի:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` նույն օ րեն քով 
սահ ման ված ժամկ ե տում ֆի նան սա կան ա ռող 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 ա ռող ջաց ման ծրա գի րը վա ղա ժամ-
կետ դա դա րեց վե լու, ֆի նան սա կան ա ռող 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 ո րո շում է կա յաց նում պար-
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տա պան ի րա վա բա նա կան ան ձի լու ծար ման կամ պար տա պան ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ 
գոր ծու նե ու թյան դա դա րեց ման վա րույթ սկ սե լու մա սին (այ սու հետ` պար տա պա նի լու ծա-
րում): Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` պար տա պա նին լու ծա րե լու մա սին ո րոշ ման 
հրա պա րա կու մից հե տո կա ռա վա րի չը նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց նում 
է պար տա պա նի գույ քի վա ճառ քը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցի այի վե րոգ րյալ նոր մե րի լույ սի ներ քո մեկ նա բա-
նե լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի վկա յա կոչ ված կար գա վո րումն ե րը` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ ցան կա ցած դա տա կան ա կտ (այդ թվում` 
սնան կու թյան վա րույ թում կա յաց ված), ո րը մտել է օ րի նա կան ու ժի մեջ, ձեռք է բե րում պար-
տա դի րու թյան հատ կա նիշ: Ը նդ ո րում, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը 
(այ սու հետ` Եվ րո պա կան դա տա րան) բազ միցս ար ձա նագ րել է, որ ցան կա ցած դա տա րա նի 
կող մից ըն դուն ված դա տա կան ո րոշ ման կա տա րու մը Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով 
պետք է դիտ վի որ պես « դա տա վա րու թյան» բաղ կա ցու ցիչ մաս (տե'ս, օ րի նակ, Burdov v. Rus-
sia գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 04.09.2002 թվա կա նի վճի ռը, կետ 34):

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սնան կու թյան 
վա րույ թում կա յաց ված և կա տա րում են թադ րող դա տա կան ակ տե րը նույն պես են թա կա են 
կա տար ման, հա կա ռակ պա րա գա յում դա տա կան ակ տի կա յա ցու մը կկ րի ձևա կան բնույթ: 
Ը նդ ո րում, ե թե դա տա կան ակ տի կա տար ման հնա րա վո րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է դա-
տա րա նի որ ևէ հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյան կի րառ մամբ, ա պա այդ լի ա զո րու թյու նը պետք 
է կի րառ վի այն պես, որ չբա ցառ վի դա տա կան ակ տը ող ջա միտ ժա ետ նե րում փաս տա ցի 
կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նը (դա տա րա նի հայե ցո ղա կան լի ա զո  թյան կի րառ ման պայ-
ման նե րի մա սին տե՛ս,  օ րի նակ, Ալ բերտ Հա կո բյանն ը նդ դեմ « Դա վիթ Եր  ղային Տաք սի» 
ՓԲԸ-ի թիվ 3-346(ՏԴ) ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 18.05.2007 թվա կա նի ո րո  մը):

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե րոգ րյալ նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ պար տա պա նի մոտ ստու գում կամ ու սումն ա սի րու թյուն 
ի րա կա նաց վում է դա տա րա նի ո րոշ մամբ պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լուց հե տո մինչև 
պար տա պա նի լու ծար ման գոր ծըն թա ցը սկս վե լը (բա ցա ռու թյամբ նույն օ րեն քով նա խա տես-
ված դեպ քե րի): Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քը կոնկ րետ ժա ե տային սահ մա նա փա կում չի նա խա տե սել պար տա պա նի մոտ ստու գում 
կամ ու սումն ա սի րու թյուն ի րա կա նաց նե լու թույլտ վու թյուն տա լու հա մար: Այ դու հան դերձ, 
նման կար գա վո րու մը չի կա րող մեկ նա բան վել որ պես դա տա րա նի բա ցար ձակ հայե ցո ղու-
թյուն: Դա տա րա նը, թույ լատ րե լով ի րա կա նաց նել պար տա պա նի գոր ծու նե ու թյան ստու գում 
կամ ու սումն ա սի րու թյուն, իր կա յաց րած ո րոշ ման կա տար ման հնա րա վո րու թյան ա պա հով-
ման նպա տա կով պետք է պար տա պա նի լու ծար ման գոր ծըն թաց չսկ սի այն քան ժա մա նակ, 
քա նի դեռ ող ջա միտ ժա ե տում իր կա յաց րած դա տա կան ակ տի կա տար ման հնա րա վո րու-
թյուն չի ըն ձե ռել դա տա կան ակ տի հաս ցե ա տի րո ջը: 

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը 01.12.2017 թվա կա նի վճ ռով ճա նաչ-
վել է սնանկ: 21.02.2018 թվա կա նի « Պար տա պա նի մոտ ու սումն ա սի րու թյուն կամ ստու գում 
ի րա կա նաց նե լու մա սին» ո րոշ մամբ Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա-
նը թույ լատ րել է Կո մի տե ին` Ըն կե րու թյու նում ի րա կա նաց նել ու սումն ա սի րու թյուն կամ ստու-
գում: Նշ ված ո րո շու մը Կո մի տե ին ու ղար կե լու հա մար փոս տային ծա ռա յու թյանն է հանձն վել 
23.04.2018 թվա կա նին և նույն օ րը ստաց վել է Կո մի տե ում: Դա տա րա նի 05.03.2018 թվա կա նի 
ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան նկատ մամբ սկս վել է լու ծար ման վա րույթ:
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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քի մերժ ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման-
քը, որ չնա յած այն հան գա ման քին, որ սնանկ ճա նաչ ված Ըն կե րու թյու նում ու սումն ա սի րու-
թյուն կամ ստու գում ի րա կա նաց նե լու թույլտ վու թյան վե րա բե րյալ ո րո շումն ո ւշ ու ղար կե լու 
պատ ճա ռով Կո մի տեն գործ նա կա նում զրկ վել է այդ ո րոշ մամբ նա խա տես ված իր ի րա վունքն 
ի րաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից, սա կայն Կո մի տեն բա վա կա նա չափ հետ ևո ղա կան մո տե-
ցում չի ցու ցա բե րել ներ կա յաց րած միջ նոր դու թյան ար դյունք նե րի նկատ մամբ, ին չի հետ ևան-
քով ա ռա ջա ցել է ո րոշ ման կա տար ման ան հնա րի նու թյուն:  Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, 
որ Դա տա րա նի 05.03.2018 թվա կա նի ո րո շու մը կա յաց վել է բա ցա ռա պես օ րեն քի շր ջա նակ-
նե րում, և Դա տա րա նը նշ ված ո րոշ մամբ դա տա կան սխալ թույլ չի տվել:

 Սույն ո րոշ մամբ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո գնա հա-
տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է Դա տա րա նի կող մից իր 
ի սկ կա յաց րած ո րոշ ման կա տար ման հնա րա վո րու թյու նը ո րոշ ման հաս ցե ա տի րոջ հա մար 
սահ մա նա փա կե լու հան գա ման քը: Մաս նա վո րա պես` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում 
է, որ Դա տա րա նը 21.02.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Կո մի տե ի միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րել 
է, այ նու հետև 05.03.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան նկատ մամբ սկ սել է լու ծար ման 
վա րույթ, դրա նից հե տո մի այն 21.02.2018 թվա կա նի ո րո շու մը հա սա նե լի է դար ձել Կո մի տե ին, 
այն է` Կո մի տեն 21.02.2018 թվա կա նի ո րո շու մը ստա ցել է 23.04.2018 թվա կա նին, ե րբ ար դեն 
ի սկ օ րենսդ րա կան կար գա վո րումն ե րի հի ման վրա սպառ վել էր 21.02.2018 թվա կա նի ո րոշ-
ման կա տար ման հնա րա վո րու թյու նը` ը նդ ո րում Կո մի տե ի կամ քից ան կախ: Այլ կերպ ա սած, 
05.03.2018 թվա կա նի ո րո շու մը կա յաց նե լիս Դա տա րանն ան տե սել է, որ կա յաց նե լով Ըն կե-
րու թյան լու ծար ման վա րույթ սկ սե լու մա սին ո րո շում` Դա տա րա նը բա ցա ռում է 21.02.2018 
թվա կա նի ո րոշ ման կա տար ման հնա րա վո րու թյու նը: Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան-
տե սել է վե րոգ րյալ հան գա մանք նե րը և փաս տո րեն Դա տա րա նի կող մից լու ծա րային վա-
րույթ սկ սե լու լի ա զո րու թյան կի րառ ման հայե ցո ղու թյա նը վե րագ րել է բա ցար ձակ բնույթ:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Կո մի տե ի բո ղո քը 
հիմն ա վոր է, քա նի որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից թույլ տր ված խախ տու մը խա թա-
րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը` նկա տի ու նե նա լով, որ Կո մի տե ի կող մից Եր ևան 
քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 21.02.2018 թվա կա նի « Պար տա պա նի մոտ 
ու սումն ա սի րու թյուն կամ ստու գում ի րա կա նաց նե լու մա սին» ո րո շու մը ստաց ված չլի նե լու և 
այս ո րո շու մը կա տա րե լու հնա րա վո րու թյուն չու նե նա լու պայ ման նե րում Դա տա րա նը սնանկ 
ճա նաչ ված Ըն կե րու թյան նկատ մամբ սկ սել է լու ծար ման վա րույթ` բա ցա ռե լով 21.02.2018 
թվա կա նի դա տա կան ակ տի կա տար ման հնա րա վո րու թյու նը և ար դյուն քում խախ տե լով 
դա տա կան ակ տի պար տա դի րու թյան հատ կա նի շը, որ պի սի հան գա մանքն ան տես վել է Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից:

 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա-
վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ 
մա սե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 25.06.2018 թվա կա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը` 
Ըն կե րու թյան նկատ մամբ լու ծար ման վա րույթ սկ սե լու հար ցի քն նարկ ման մա սով, նոր քն-
նու թյան ու ղար կե լու հա մար: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով, որ ՀՀ դա տա կան օ րենս-
գիրք սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 166-րդ հոդ վա ծի 20-րդ մա սի հիմ քով 01.01.2019 թվա կա նից 



247ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծում է ՀՀ սնան կու թյան դա տա րա նը, գտ նում է, որ 
գոր ծը պետք է նոր քն նու թյան ու ղար կել ՀՀ սնան կու թյան դա տա րան:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
Ո ՐՈ ՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 25.06.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և գոր ծը` «Ս պի տակ Կա մար» ՍՊԸ-ի նկատ մամբ լու ծար-
ման վա րույթ սկ սե լու հար ցի քն նարկ ման մա սով, ու ղար կել ՀՀ սնան կու թյան դա տա րան` 
նոր քն նու թյան:

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Սնան կու թյան գործ թիվ Ե ՇԴ/0111/04/16 
դա տա րա նի ո րո շում   2019թ.
Ս նան կու թյան գործ թիվ  Ե ՇԴ/0111/04/16    
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Հու նա նյան
 Դա տա վոր ներ` Ա. Մկրտ չյան 
 Ա. Պետ րո սյան 

 
Ո ՐՈ ՇՈՒՄ

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
զե կու ցող Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի օ գոս տո սի 02-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով « Շեն Հոլ դինգ» ՓԲԸ-ի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա-

վա րիչ Ա նդ րա նիկ Ե լի նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 25.04.2018 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ դի մու մի « Պայ թարդ» ՍՊԸ-ի ը նդ դեմ « Շեն Հոլ-
դինգ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն)` սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, 

 ՊԱՐ ԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
 Դի մե լով դա տա րան` « Պայ թարդ» ՍՊԸ-ն պա հան ջել է Ըն կե րու թյա նը ճա նա չել սնանկ: 
Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 

29.08.2016 թվա կա նի վճ ռով « Պայ թարդ» ՍՊԸ-ի դի մու մը բա վա րար վել է: 
Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 

02.09.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ է նշա նակ վել Ա նդ րա նիկ 
Ե լի նյա նը: 

Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (այ-
սու հետ` Դա տա րան) (դա տա վոր` Ա. Կու բա նյան) 06.07.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ հաս տատ-
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վել է Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը:
 Դա տա րա նի 14.07.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ թույ լատր վել է Ըն կե րու թյան սնան կու թյան 

գոր ծով կա ռա վա րիչ Ա նդ րա նիկ Ե լի նյա նին հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա-
ռել Ըն կե րու թյան պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման հա մար գրա վադր ված, ի նչ պես նաև 
գրա վի ա ռար կա չհան դի սա ցող ան շարժ և շար ժա կան գույ քե րը (բա ցա ռու թյամբ 6-րդ լո տի):

 Դա տա րա նի 17.07.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ մերժ վել են Ըն կե րու թյան սնան կու թյան 
գոր ծով պար տա տե րեր « Վե րա կա ռուց ման և Զար գաց ման Եվ րո պա կան Բան կի» և «Էյչ-Էս-
Բի-Սի Բանկ Հա յաս տան» ՓԲԸ-ի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից սնան կու թյան գոր ծով կա ռա-
վա րիչ Ա նդ րա նիկ Ե լի նյա նի գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ բեր ված բո ղոք նե րը: 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
25.04.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ « Վե րա կա ռուց ման և Զար գաց ման Եվ րո պա կան Բան կի» և 
«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հա յաս տան» ՓԲԸ-ի վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը բա վա րար վել են` Դա տա-
րա նի 06.07.2017 թվա կա նի «Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով գույ քի վա ճառ քի ծրա գի-
րը հաս տա տե լու մա սին», 14.07.2017 թվա կա նի «Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով գույ քը 
հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու թույլտ վու թյուն տա լու մա սին», 17.07.2017 
թվա կա նի «ԵՇԴ/0111/04/16 սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ պար-
տա տե րե րի կող մից բեր ված բո ղոք նե րը քն նու թյան առ նե լու մա սին» ո րո շումն ե րը վե րաց վել 
են, և սնան կու թյան գործն այդ հար ցե րի մա սով ու ղարկ վել է Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րան` նոր քն նու թյան:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա-
ռա վա րիչ Ա նդ րա նիկ Ե լի նյա նը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել « Վե րա կա ռուց ման և Զար գաց ման Եվ-
րո պա կան Բանկ»-ի ներ կա յա ցու ցի չը։

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը. 
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 75րդ 

հոդ վա ծի 1.1րդ մա սը և 76րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
« Վե րա կա ռուց ման և Զար գաց ման Եվ րո պա կան Բանկ»-ի և «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հա-

յաս տան» ՓԲԸ-ի այն պն դու մը, որ կա ռա վա րի չը ժո ղո վին չի ներ կա յաց րել 12 լո տով գույքն 
ա ճուր դի ներ կա յաց նե լու ա ռա ջարկ, չի հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նու թյա նը: Ի րա կա նում 
Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ա նդ րա նիկ Ե լի նյանն այդ ա ռա ջար կը ներ-
կա յաց րել է ժո ղո վի քն նարկ ման ար դյուն քում և ա ռա վե լա գույնս պահ պա նել է բո լոր պար-
տա տե րե րի շա հե րը` հաշ վի առ նե լով գույ քե րի նշա նա կու թյունն ու վա ճառ քի ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րը, այդ թվում` դրանք լո տե րում մի ա վո րե լու նպա տա կա հար մա րու թյու նը:

 Բո ղո քա բե րը 2017 թվա կա նի ապ րիլ ամ սից պար տա տե րե րի ժո ղո վին ներ կա յաց րել է 
վա ճառ քի նա խա տես վող գույ քե րը, դրանց գնա հատ ված գնե րը և լո տա վո րու մը: Մի քա նի 
ժո ղովն ե րի ըն թաց քում քն նարկ վել են թե՛ գնե րը, թե՛ լո տա վոր ման (ը ստ տե սակ նե րի գույ քի 
խմ բա վոր ման) հար ցե րը: 30.06.2017 թվա կա նին ժո ղո վի ըն թաց քում Ըն կե րու թյան սնան կու-
թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ա նդ րա նիկ Ե լի նյա նը ներ կա յաց րել է ա ռա ջարկ` լո տե րը պար տա-
պա նի գույ քի կազ մում ը նդ գրկ ված տար բեր գույ քի տե սակ նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 



250 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

հաշ վառ մամբ կազ մե լու մա սին, ո րի վե րա բե րյալ մաս նա կից նե րը հրա ժար վել են քվե ար կել` 
ա ռա ջար կե լով ժո ղովն ան ցկաց նել հու լի սի 14-ին: Նման պայ ման նե րում ա կն հայտ է, որ ար-
հես տա կա նո րեն հար ցի քն նար կու մը ձգձգ վել է, և որ ան հնար է ե ղել ող ջա միտ ժամկ ե տում 
ժո ղո վի կող մից հա մա պա տաս խան ո րո շում ըն դու նե լը, ին չը հիմք է հան դի սա ցել վա ճառ քի 
ծրա գի րը Դա տա րա նի հաս տատ մա նը ներ կա յաց նե լու հա մար: 

Ինչ վե րա բե րում է պա հան ջի ի րա վուն քը որ պես վա ճառ քի են թա կա գույք ներ կա յաց-
նե լու խնդ րին, ա պա Ըն կե րու թյան դե բի տո րա կան պարտ քե րը նույն պես ներ կա յաց վել են 
պար տա տե րե րին, սա կայն վա ճառ քի ծրագ րում չեն նե րառ վել, քա նի որ հայտ նի չի ե ղել, թե 
այս կամ այն պա հանջն ա րդյոք են թա կա է վա ճառ քի, թե դա տա կան կամ ար տա դա տա կան 
կար գով հնա րա վոր է պար տա պան նե րից ստա նալ պարտ քի գու մար նե րը: Այ սինքն` ան հիմն 
է նաև ամ բողջ գույ քը չնե րա ռե լու խախտ ման մա սին ար ված հետ ևու թյու նը:

Հ րա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով գույ քի վա ճառ քը թույ լատ րե լու միջ նոր դու թյու-
նը կա ռա վա րի չը հրա պա րա կել է 03.07.2017 թվա կա նին, և թեև միջ նոր դու թյու նը Դա տա րա-
նին ներ կա յաց վել է հա ջորդ օ րը, սա կայն պար տա տե րե րից ոչ մե կը չի զրկ վել իր ի րա վունք-
նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հնա րա վո րու թյու նից, քա նի որ Դա տա րանն 
օ րեն քով սահ ման ված յոթ նօ րյա ժամկ ե տի հաշ վար կը կա տա րել է 07.07.2017 թվա կա նից: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 25.04.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել` վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը մեր ժել»:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ ա վո րում ե րը.
Ս նան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը 03.07.2017 թվա կա նին azdarar.am հրա պա րա կային 

ծա նու ցումն ե րի պաշ տո նա կան ին տեր նե տային կայ քում տե ղադ րել է հայ տա րա րու թյուն` Ըն-
կե րու թյան գույ քի հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճառ քը թույ լատ րե լու վե րա բե-
րյալ դա տա րան միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու մա սին` հայ տա րա րու թյան մեջ նշե լով, որ 
04.07.2017 թվա կա նին գույ քը վա ճա ռե լու միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց նե լու Դա տա րան: Այ-
սինքն` սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը չի պահ պա նել պար տա պա նի գույ քը հրա պա րա-
կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու իր միջ նոր դու թյու նը Դա տա րան ներ կա յաց նե լու վե-
րա բե րյալ պար տա տե րե րին տե ղե կաց նե լու ե ռօ րյա ժամկ ե տը: Նշ ված միջ նոր դու թյա նը կցել 
է այլ վա ճառ քի ծրա գիր, ո րով նա խա տես վել է պար տա պա նի գույ քի հրա պա րա կային սա-
կար կու թյուն նե րով վա ճառքն ի րա կա նաց նել 12 ա ռան ձին լո տե րով, ին չը կա ռա վար չի կող մից 
չէր ներ կա յաց վել պար տա տե րե րի ժո ղո վի հաս տատ մա նը: Սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար-
չի կող մից Դա տա րա նին ներ կա յաց ված վա ճառ քի ծրա գի րը չի պա րու նա կել պար տա պա նի 
ամ բողջ գույ քի վե րա բե րյալ ամ բող ջա կան տե ղե կատ վու թյուն: 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը.
1) Դա տա րա նի 26.12.2016 թվա կա նի ո րոշ մամբ հաս տատ վել է Ըն կե րու թյան սնան կու-

թյան գոր ծով պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը (հա վել ված, հա տոր 1-ին, գ.թ. 9-13):
2) Դա տա րա նի 09.02.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան նկատ մամբ սկս վել է լու-

ծար ման վա րույթ: Նույն թվա կա նի մեկ այլ ո րոշ մամբ կա սեց վել է Ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու-
թյու նը (հա վել ված, հա տոր 1-ին, գ.թ. 14, 15):

3) 24.03.2017 թվա կա նին հրա վիր ված պար տա տե րե րի ժո ղո վը հե տաձգ վել է 
« Վե րա կա ռուց ման և Զար գաց ման Եվ րո պա կան Բանկ»-ի ներ կա յա ցուց չի ա ռա ջար կով` քն-



251ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

նար կե լու հա մար գույ քերն ամ բող ջու թյամբ կամ մաս-մաս գնա հա տե լու և վա ճա ռե լու հար ցը 
(հա վել ված, հա տոր 1-ին, գ.թ. 19-20):

4) 05.04.2017 թվա կա նին հրա վիր ված պար տա տե րե րի ժո ղո վը հե տաձգ վել է այն հիմ-
քով, որ ժո ղո վին ներ կա մաս նա կից ներն ա ռա ջար կել են «գ նա հատ ման աշ խա տանք ներն 
Ըն կե րու թյու նում շա րու նա կել և հասց նել ամ բող ջա կան գնա հատ ման, բա ցի ար տադ րու թյան 
հետ կապ չու նե ցող պա հես տում և խա նու թում գտն վող ապ րանք նե րից, այ նու հետև ներ կա-
յաց նել քն նարկ ման` ա ճուր դի ծրագ րի հաս տատ ման հա մար և սահ մա նել գնա հատ ման ժամ-
կետ մինչև նույն թվա կա նի հու նի սի 15-ը» (հա վել ված, հա տոր 1-ին, գ.թ. 24-25):

5) 19.06.2017 թվա կա նին հրա վիր ված պար տա տե րե րի ժո ղո վը «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հա-
յաս տան» ՓԲԸ-ի ներ կա յա ցուց չի ա ռա ջար կով հե տաձգ վել է այն հիմ քով, որ « նյու թե րը պետք 
է ներ կա յաց վեն բան կի ղե կա վա րու թյա նը և նոր քվե արկ վի»: Ա ռա ջար կու թյան հետ հա մա-
ձայն վել են նաև մյուս բան կե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը (հա վել ված, հա տոր 1-ին, գ.թ. 26):

6) 30.06.2017 թվա կա նին հրա վիր ված պար տա տե րե րի ժո ղո վը հե տաձգ վել է, քա նի որ 
բան կերն ա ռա ջար կել են ամ բողջ գույ քը մեկ լո տի մեջ ը նդ գր կել: Լո տե րը հնա րա վո րինս 
մեկ լո տի մեջ խմ բա վո րե լու ա ռա ջարկն ըն դուն վել է, սա կայն ո րոշ վել է ժո ղո վը հե տաձ գել 
մինչև 04.07.2017 թվա կա նը, այ նու հետև` 14.07.2017 թվա կա նը, քա նի որ « պետք է ներ կա յաց-
նեն բան կե րի ղե կա վար նե րին ծրագ րե րը» (հա վել ված, հա տոր 1-ին, գ.թ. 28-29):

7) Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ա նդ րա նիկ Ե լի նյա նը 04.07.2017 
թվա կա նին միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց րել Դա տա րան` խնդ րե լով հաս տա տել սնան կու թյան 
գոր ծով գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը` նշե լով, որ 30.06.2017 թվա կա նին ան ցկաց ված ժո ղո վի 
ար դյուն քում վա ճառ քի ծրագ րի վե րա բե րյալ ո րո շում չի ըն դուն վել և ա ռա ջարկ վել է ժո ղո վը 
շա րու նա կել 14.07.2017 թվա կա նին գույ քը մեկ լո տով ա ճուր դի ներ կա յաց նե լու հար ցը հեր թա-
կան ան գամ քն նար կե լու հա մար:

Ս նան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը, որ պես միջ նոր դու թյան հիմն ա վո րում, նշել է, որ 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կում վա ճառ քի ծրա գիրն ա նո րոշ ժա մա նա կով ձգձգ վում է` ա վե լաց նե-
լով նաև, որ հաշ վի առ նե լով գրա վա ռու բան կե րի ա ռա ջար կու թյուն նե րը` ա ճուր դային վա-
ճառ քը նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել 12 լո տով: Վկա յա կո չե լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 75-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սը` խնդ րել է հաս տա տել սնան կու թյան գոր ծով գույ քի վա-
ճառ քի ծրա գի րը (հա վել ված, հա տոր 1-ին, գ.թ. 17-18):

8) Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ա նդ րա նիկ Ե լի նյա նը 04.07.2017 
թվա կա նին Դա տա րան ներ կա յաց րած միջ նոր դու թյամբ միջ նոր դել է թույ լատ րել վա ճա ռել 
Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող գրա վադր ված և գրա վի ա ռար կա չհան դի սա ցող գույ քե րը` կից 
ներ կա յաց նե լով 03.07.2017 թվա կա նին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ին տեր նե տով ծա-
նուց ման պաշ տո նա կան կայ քում նշ ված միջ նոր դու թյան մա սին տե ղադր ված հայ տա րա րու-
թյան ար տատ պու մը (հա վել ված, հա տոր 1-ին, գ.թ. 133-135):

9) 13.07.2017 թվա կա նին սնան կու թյան գոր ծով պար տա տե րեր « Վե րա կա ռուց ման և 
Զար գաց ման Եվ րո պա կան Բանկ»-ի և «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հա յաս տան» ՓԲԸ-ի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը բո ղո քար կել են սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ա նդ րա նիկ Ե լի նյա նի գոր-
ծո ղու թյուն նե րը` մաս նա վո րա պես ա ռար կե լով վա ճառ քի ծրա գիրն ա ռանց պար տա տե րե րի 
ժո ղո վի քն նարկ ման Դա տա րա նի հաս տատ մա նը ներ կա յաց նե լու և գույ քի վա ճառ քը թույ-
լատ րե լու մա սին կա ռա վար չի միջ նոր դու թյուն նե րի դեմ` այդ թվում հայտ նե լով, որ ծրա գի րը 
չի պա րու նա կում գույ քի հաշ վեկշ ռային ար ժեք նե րը, ի նչ պես նաև պար տա պա նի պա հան ջի 
ի րա վունք նե րի և շր ջա նա ռու մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րը: Ը նդ ո րում, «Էյչ-Էս-
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Բի-Սի Բանկ Հա յաս տան» ՓԲԸ-ն նաև միջ նոր դել է վա ղա ժամկ ետ դա դա րեց նել Ըն կե րու-
թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ա նդ րա նիկ Ե լի նյա նի լի ա զո րու թյուն նե րը (հա վել-
ված, հա տոր 1-ին, գ.թ. 140-145, հա տոր 2-րդ, գ.թ. 49-52):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քի վա րույթ 

ըն դու նու մը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է 
է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, քա նի որ սնան-
կու թյան վա րույ թում պար տա պա նի գույ քի վա ճառ քի ծրա գիրն ա ռանց պար տա տե րե րի ժո-
ղո վի կող մից ո րոշ ման կա յաց ման դա տա րա նի հաս տատ մա նը ներ կա յաց նե լու, ի նչ պես նաև 
պար տա պա նի գույ քը հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու միջ նոր դու թյու նը 
քն նար կե լու հար ցի կա պակ ցու թյամբ առ կա է ի րա վուն քի զար գաց ման խն դիր, 

2) ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 75-րդ հոդ-
վա ծի 1.1-րդ մա սի և 76-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի խախտ ման հետ ևան քով ա ռեր ևույթ առ կա է 
մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմն ա րար խախ տում: 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ սնան կու թյան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում պար տա պա նի գույ քի վա ճառ քի ծրա
գի րը հաս տա տե լու հար ցին այն դեպ քում, ե րբ նշ ված ծրա գի րը պար տա տե րե րի ժո ղո վում չի 
հաս տատ վել: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ պար տա պա
նի գույ քի վա ճառ քի միջ նոր դու թյու նը դա տա րան ներ կա յաց նե լու և այդ միջ նոր դու թյան դեմ 
պար տա տե րե րի կող մից ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու ըն թա ցա կար գին: 

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 75-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` պար տա պա-
նի գույ քի վա ճառքն ի րա կա նաց նում է կա ռա վա րի չը` իր կող մից գույ քագր ման ար դյունք նե-
րով ներ կա յաց ված և պար տա տե րե րի խորհր դի, ի սկ խոր հուրդ ձևա վոր ված չլի նե լու դեպ-
քում պար տա տե րե րի ժո ղո վի կող մից հաս տատ ված գույ քի վա ճառ քի ծրագ րի հա մա ձայն 
և դա տա րա նի թույլտ վու թյամբ` հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով կամ ո ւղ ղա կի գոր-
ծար քով: Նույն հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սի հա մա ձայն` գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը պետք է նե րա-
ռի պար տա պա նի ամ բողջ գույ քի, նե րա ռյալ` պա հան ջի ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ ման-
րա մասն տե ղե կու թյուն ներ (ան վա նումն ե րը, նկա րագ րու թյու նը, քա նա կը, հաշ վեկշ ռային 
ար ժե քը), վա ճառ քի նա խա տես վող ձևը, նախ նա կան գնա հատ ված ար ժեք նե րը` ը ստ գույ քի 
տե սա կի։ Գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը պար տա տե րե րի խորհր դի կամ ժո ղո վի կող մից չհաս-
տատ վե լու դեպ քում կա ռա վա րիչն ի րա վունք ու նի դի մե լու դա տա րան և պա հան ջե լու հաս-
տա տել գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը` կցե լով պար տա տե րե րի ժո ղո վի կամ խորհր դի ո րո շում-
նե րը կամ ժո ղո վի կամ խորհր դի նիս տի ան ցկաց ման ան հնա րի նու թյան հիմ քե րը։ Ծրագ րի 
փո փո խու թյուն նե րը կա տար վում են ծրագ րի ըն դուն ման հա մար սահ ման ված կար գով:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 76-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` պար տա պա-
նի գույ քը հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու իր միջ նոր դու թյու նը կա ռա վա-
րի չը ներ կա յաց նում է դա տա րան` այդ մա սին ե րեք օր ա ռաջ տե ղե կաց նե լով պար տա տե-
րե րին նույն օ րեն քի 34-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սով սահ ման ված կար գով: Միջ նոր դու թյան 
մեջ նշ վում են գույ քի գտն վե լու վայ րը, գույ քի նկա րագ րու թյու նը, ա ճուր դի ա ռա ջարկ վող 
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մեկ նար կային գի նը, ա ճուր դի ան ցկաց ման օ րը: Միջ նոր դու թյա նը կից ներ կա յաց վում է գույ-
քի գնա հատ ման ակ տը (ան կախ գնա հա տո ղի կող մից գնա հատ ված լի նե լու դեպ քում` եզ-
րա կա ցու թյու նը): Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` պար տա տե րերն ի րա վունք ու նեն 
հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով պար տա պա նի գույ քի վա ճառ քը թույ լատ րե լու մա սին 
կա ռա վար չի միջ նոր դու թյան դեմ յոթ նօ րյա ժամկ ե տում գրա վոր ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե-
լու դա տա րան և ա ռա ջար կե լու ա ճուր դի ա վե լի բարձր մեկ նար կային գին` գույ քի վա ճառ քի 
իր կող մից ա ռա ջարկ վող մեկ նար կային գնի 5 տո կո սի, բայց ոչ ա վե լի, քան հինգ մի լի ոն 
դրա մի չա փով դե պո զիտ վճա րե լով սնան կու թյան հա տուկ հաշ վին: Ա ռար կու թյա նը կց վում 
է դե պո զի տի վճա րու մը հա վաս տող փաս տա թուղ թը: Ե թե ա ռար կու թյուն են ներ կա յաց րել 
մե կից ա վե լի պար տա տե րեր, ա պա հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով գույ քի ի րա ցու մը 
թույ լատր վում է ա ռա ջարկ վող ա մե նա բարձր մեկ նար կային գնով: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 
հա մա ձայն` կա ռա վար չի միջ նոր դու թյունն ստա նա լու ու թե րորդ օ րը դա տա րա նը կա յաց նում 
է հետ ևյալ ո րո շումն ե րից մե կը` 

ա) գույ քի վա ճառ քը թույ լատ րե լու մա սին` բա վա րա րե լով կա ռա վար չի միջ նոր դու թյու նը, 
ե թե որ ևէ պար տա տեր նույն հոդ վա ծի ե րկ րորդ մա սով սահ ման ված ժամկ ե տում և կար գով 
ա ռար կու թյուն չի ներ կա յաց րել դա տա րան.

բ) գույ քի վա ճառ քը պար տա տի րոջ ա ռա ջար կած գնով թույ լատ րե լու մա սին` չբա վա րա-
րե լով կա ռա վար չի միջ նոր դու թյու նը, ե թե որ ևէ պար տա տեր նույն հոդ վա ծի ե րկ րորդ մա սով 
սահ ման ված ժամկ ե տում և կար գով ա ռար կու թյուն չի ներ կա յաց րել դա տա րան.

գ) կա ռա վար չի միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու մա սին, ե թե կա ռա վար չի կող մից չեն պահ-
պան վել նույն օ րեն քով սահ ման ված պա հանջ նե րը:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ-
րա հան գում է, որ պար տա պա նի գույ քի վա ճառքն ի րա կա նաց վում է հետ ևյալ գոր ծո ղու թյուն-
նե րի հա ջոր դա կան պահ պան մամբ.

1. կա ռա վա րի չը գույ քագ րում է պար տա պա նի գույ քը, կազ մում գույ քի վա ճառ քի ծրա-
գի րը և այն ներ կա յաց նում պար տա տե րե րի խորհր դի, ի սկ դրա բա ցա կա յու թյան դեպ քում` 
ժո ղո վի հաս տատ մա նը,

2. գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը պար տա տե րե րի խորհր դի կամ ժո ղո վի կող մից հաս տատ-
վե լու, ի նչ պես նաև «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 75-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սով նա-
խա տես ված դեպ քում կա ռա վա րի չը գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը ներ կա յաց նում է դա տա րա նի 
հաս տատ մա նը,

3. գույ քը հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու իր միջ նոր դու թյու նը կա-
ռա վա րի չը ներ կա յաց նում է դա տա րան` այդ մա սին ե րեք օր ա ռաջ տե ղե կաց նե լով պար տա-
տե րե րին, ո րոնք յոթ նօ րյա ժամկ ե տում կա րող են ներ կա յաց նել ի րենց ա ռար կու թյուն նե րը,

4. դա տա րա նը ո րո շում է կա յաց նում ի նչ պես գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը հաս տա տե լու, 
այն պես էլ գույ քը հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու միջ նոր դու թյուն նե րը 
բա վա րա րե լու կամ մեր ժե լու վե րա բե րյալ: 

Անդ րա դառ նա լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 75-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սի կար-
գա վոր մա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օ րենս դի րը սահ մա նել է ո րո շա կի 
բա ցա ռու թյուն ներ, ո րոնց դեպ քում գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը դա տա րա նը կա րող է հաս տա-
տել` ան կախ պար տա տե րե րի խորհր դի կամ ժո ղո վի ո րո շու մից: Այդ բա ցա ռու թյուն ներն են`

1. գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը պար տա տե րե րի խորհր դի կամ ժո ղո վի կող մից հաս տատ-
ված չլի նե լը, կամ
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2. ծրագ րի հաս տատ ման հա մար խորհր դի կամ ժո ղո վի նիս տե րի ան ցկաց ման ան հնա-
րի նու թյու նը: 

Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վե րոգ րյալ դեպ քե րի թվին է դաս վում 
նաև պար տա տե րե րի խորհր դի կամ ժո ղո վի կող մից ծրագ րի հաս տատ ման հա մար ո րո-
շում կա յաց նե լու ան հնա րի նու թյու նը` նկա տի ու նե նա լով, որ խորհր դի կամ ժո ղո վի նիս տե րը 
կա րող են հրա վիր վել և ան ցկաց վել` ա ռանց դրանց ըն թաց քում որ ևէ ո րո շում կա յաց նե լու: 
Նման դեպ քե րը նույ նա նում են նիս տե րի ան ցկաց ման ան հնա րի նու թյան հետ` նկա տի ու-
նե նա լով, որ նիս տի նպա տա կը ո րոշ ման կա յա ցումն է, և ե թե ան հնար է ո րո շում կա յաց նել, 
ո ւս տի նիստն էլ դառ նում է ի մաս տա զուրկ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ օ րենս դի րը գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը հաս տա-
տե լու ո րոշ ման կա յաց ման ան հնա րի նու թյան դրս ևոր ման կոնկ րետ չա փո րո շիչ ներ չի նա խա-
տե սել, ին չը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ ան հնա րի նու թյան հա մա տեքս տում կա րող է նե-
րառ վել ցան կա ցած օբյեկ տիվ կամ սուբյեկ տիվ պատ ճառ, ին չը հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս 
խորհր դի կամ ժո ղո վի կող մից հաս տա տե լու կա ռա վար չի ներ կա յաց րած վա ճառ քի ծրա գի րը 
(պար տա տե րե րի միջև տա րա ձայ նու թյուն ներ, պար տա տե րե րի ան հա մա ձայ նու թյուն կա ռա-
վար չի ծրագ րին, ո րոշ ման կա յաց ման քվո րու մի ան բա վա րա րու թյուն, նիս տե րի բազ մա կի հե-
տաձ գումն եր և այլն): Նկա տի ու նե նա լով, որ կա ռա վար չի գոր ծա ռույթ նե րի նպա տա կը սնան-
կու թյան վա րույ թում պար տա պա նի և պար տա տե րե րի շա հե րի հա վա սա րակշ ռումն է (տե՛ս, 
օ րի նակ, թիվ Ե ՄԴ/0049/04/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2017 
թվա կա նի ո րո  մը), օ րենս դի րը նմա նա տիպ դեպ քե րի հա մար կա ռա վար չին հնա րա վո րու-
թյուն է տվել չկաշ կանդ վել պար տա տե րե րի դիր քո րոշ մամբ (կամ քով) և պար տա պա նի գույ քի 
վա ճառ քի ծրագ րի հաս տա տումն ի րա կա նաց նել ո ւղ ղա կի ո րեն դա տա կան կար գով: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 75-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սով սահ ման ված կար գա վո րումն այն մա սին, որ ծրագ րի փո-
փո խու թյուն նե րը կա տար վում են ծրագ րի ըն դուն ման հա մար սահ ման ված կար գով, թույլ է 
տա լիս եզ րա կաց նել, որ պար տա պա նի գույ քի վա ճառ քի հաս տատ ված ծրա գի րը, ան կախ 
նրա նից, թե որ ըն թա ցա կար գով է հաս տատ վել, ան վե րա պա հո րեն վերջ նա կան փաս տա-
թուղթ չէ և կա րող է են թարկ վել փո փո խու թյան: Ը նդ ո րում, օ րենս դի րը չի սահ մա նել այն 
դեպ քե րը, ո րոնք հիմք կա րող են ծա ռայել հաս տատ ված ծրա գի րը փո փո խու թյան են թար կե-
լու հա մար: Ո ւս տի Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ծրագ րի փո փո խու թյու նը կա-
րող է վե րա բե րել ի նչ պես վա ճառ քի մեջ նե րառ վող գույ քի կազ մին, քա նա կին, գնին և այլն, 
այն պես էլ ծրագ րով նա խա տես ված ըն թա ցա կար գե րին: 

Բա ցի այդ, նկա տի ու նե նա լով, որ ծրագ րի փո փոխ ման հա մար քն նարկ վող ի րա վա կան 
դրույ թը սահ մա նել է նույն ի րա վա կար գա վո րու մը, ի նչ նա խա տես ված է ծրագ րի հաս տատ-
ման հա մար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ ծրագ րի փո փո խու թյու նը են թա կա է 
հաս տատ ման պար տա տե րե րի խորհր դի կամ ժո ղո վի ո րոշ մամբ, այ նու հետև (այդ թվում` 
խորհր դի կամ ժո ղո վի ո րոշ ման բա ցա կա յու թյան դեպ քում)` դա տա կան կար գով: Հետ ևա բար 
ե թե պար տա պա նի գույ քի վա ճառ քի հաս տատ ված ծրագ րում բա ցա կա յում է գույ քագր ման 
ցան կում նե րառ ված որ ևէ գույք, կամ ի հայտ է գա լիս նախ կի նում չբա ցա հայտ ված այլ գույք, 
ա պա նման դեպ քե րի հա մար օ րենս դի րը նա խա տե սել է ծրագ րի փո փոխ ման ի նս տի տու տից 
օ գտ վե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ նաև կա ռա վար չի կող մից 
գույ քը վա ճա ռե լու թույլտ վու թյան վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյան ժա ետ նե րին: 
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«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 76-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րի հա մա կար գային 
վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ սնան կու թյան կա ռա-
վար չի հա մար օ րենս դի րը սահ մա նել է պար տա կա նու թյուն` մինչև վա ճառ քի թույլտ վու թյան 
միջ նոր դու թյու նը դա տա րա նին ներ կա յաց նե լը ե րեք օր ա ռաջ այդ մա սին պար տա տե րե րին 
տե ղե կաց նել: Պար տա տե րե րի կող մից կա ռա վար չի միջ նոր դու թյան դեմ դա տա րա նին ա ռար-
կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու հա մար սահ մա նե լով յոթ նօ րյա ժամկ ետ` օ րենս դի րը փաս տո րեն 
նպա տակ է հե տապն դել կա ռա վար չի միջ նոր դու թյան վե րա բե րյալ դիր քո րո շում ձևա վո րե լու 
և դրան հա մա պա տաս խան վար քա գիծ դրս ևո րե լու հա մար պար տա տե րե րի հա մար նա խա-
տե սել բա վա րար ժա մա նա կա հատ ված, ո րն ը նդ հա նուր թվով պետք է կազ մի տասն օր: 

Ինչ վե րա բե րում է սահ ման ված ժամկ ե տի ըն թաց քում պար տա տե րե րի կող մից գույ քի 
վա ճառ քի վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյան դեմ ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու ըն թա ցա կար գին, 
ա պա «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 76-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից պարզ է դառ նում, 
որ. 

1. պար տա տե րե րը կա ռա վար չի կող մից վա ճառ քի թույլտ վու թյուն տա լու միջ նոր դու թյան 
վե րա բե րյալ կա րող են ներ կա յաց նել գրա վոր ա ռար կու թյուն ներ, 

2. այդ ա ռար կու թյուն նե րը կա րող են ներ կա յաց նել դա տա րա նի կող մից միջ նոր դու թյան 
կա պակ ցու թյամբ ո րոշ ման կա յաց մա նը նա խոր դած յոթ նօ րյա ժա մա նա կա հատ վա ծում, 

3. ա ռար կու թյու նում պետք է ներ կա յաց վեն ա ռա ջարկ վող գույ քի մեկ նար կային գնից 
ա վե լի բարձր մեկ նար կային գին, 

4. պար տա տե րե րը պետք է սնան կու թյան հա տուկ հաշ վին վճա րեն ի րենց կող մից ա ռա-
ջարկ վող մեկ նար կային գնի 5 տո կո սի, բայց ոչ ա վե լի, քան հինգ մի լի ոն դրա մի չա փով դե-
պո զիտ:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան նոր մի վեր լու ծու թյան հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս-
տում է, որ օ րենս դի րը ոչ մի այն սահ մա նել է վա ճառ քի թույլտ վու թյան միջ նոր դու թյան դեմ 
բեր ված ա ռար կու թյան հս տակ ժա մա նա կա հատ ված, այլև նա խա տե սել է, որ ա ռար կու թյու նը 
պետք է վե րա բե րի կոնկ րետ գույ քի վա ճառ քի մեկ նար կային գնին: Նշ ված վա վե րա պայ ման-
նե րին չբա վա րա րող ա ռար կու թյուն նե րը չեն կա րող սույն ի րա վա նոր մի ի մաս տով գնա հատ-
վել որ պես վա ճառ քի թույլտ վու թյան վե րա բե րյալ ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյան դեմ բեր ված 
ա ռար կու թյուն և դա տա րա նի կող մից այդ կա պակ ցու թյամբ չի կա րող կի րառ վել «Ս նան կու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 76-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի «բ» կե տի կա նո նը:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը պար տա տե րե-
րի ժո ղո վի հաս տատ մանն է ներ կա յաց րել պար տա պա նի գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը, ո րը 
լո տե րի բա ժան ման հետ կապ ված ա ռարկ վել է պար տա տե րե րի կող մից: Պար տա տե րե րի 
ա ռար կու թյուն նե րը հաշ վի առ նե լով` սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը ներ կա յաց րել է 
պար տա պա նի գույ քի վա ճառ քի նոր ծրա գիր, ը ստ ո րի պար տա պա նի գույ քը բա ժան ված է 
ե ղել 12 լո տի, ո րը կր կին ա ռարկ վել է պար տա տե րե րի կող մից։ Պար տա տե րե րի կող մից ներ-
կա յաց վել են գույ քի վա ճառ քի այլ ա ռա ջարկ ներ, ո րոնք սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի 
կար ծի քով ը ստ է ու թյան կա րող է ին դժ վա րաց նել գույ քի վա ճառ քը, ի նչ պես նաև դժ վա րու-
թյուն ներ ա ռա ջաց նել մի ջոց նե րի հե տա գա բաշխ ման հար ցում, քա նի որ դրանց մի մա սի 
հա մար ան հրա ժեշտ կլի ներ պա հան ջել հա տուկ թույլտ վու թյուն, բա ցի այդ, գույ քե րի մի մա սը 
գրա վադր ված են ե ղել տար բեր գրա վա ռու նե րի մոտ: Ար դյուն քում ան ցկաց վել են թվով ե րեք 
նիս տեր, ո րոնց ար դյուն քում պար տա պա նի գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը ժո ղո վի կող մից չի 
հաս տատ վել: Նման պայ ման նե րում կա ռա վա րի չը, ղե կա վար վե լով «Ս նան կու թյան մա սին» 
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ՀՀ օ րեն քի 75-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սի ի րա վա կար գա վոր մամբ, ծրա գի րը ներ կա յաց րել է 
Դա տա րա նի հաս տատ մա նը` նշե լով, որ ստեղծ ված ի րա վի ճա կում վա ճառ քի ծրա գիրն ա նո-
րոշ ժա մա նա կով ձգձգ վում է: Մի ա ժա մա նակ կա ռա վա րի չը 04.07.2017 թվա կա նի միջ նոր դու-
թյամբ միջ նոր դել է թույ լատ րել վա ճա ռել Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող գրա վադր ված և գրա վի 
ա ռար կա չհան դի սա ցող գույ քե րը` ներ կա յաց նե լով 03.07.2017 թվա կա նին Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան ին տեր նե տով ծա նուց ման պաշ տո նա կան կայ քում նշ ված միջ նոր դու թյան մա-
սին տե ղադր ված հայ տա րա րու թյան պատ ճե նը: 13.07.2017 թվա կա նին սնան կու թյան գոր ծով 
պար տա տե րեր « Վե րա կա ռուց ման և Զար գաց ման Եվ րո պա կան Բանկ»-ի և «Էյչ-Էս-Բի-Սի 
Բանկ Հա յաս տան» ՓԲԸ-ի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը բո ղո քար կել են սնան կու թյան գոր ծով կա-
ռա վար չի գոր ծո ղու թյուն նե րը:

 Դա տա րա նը, 06.07.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ հաս տա տե լով ծրա գի րը, գտել է, որ այն 
ներ կա յաց վել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 75-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րին հա մա-
պա տաս խան, ի նչ պես նաև հաս տատ ված է հա մա րել, որ պար տա տե րե րի ժո ղովն եր են 
հրա վիր վել 24.03.2017 թվա կա նին, 05.04.2017 թվա կա նին, 19.06.2017 թվա կա նին և 30.06.2017 
թվա կա նին, սա կայն վա ճառ քի ծրա գիրն այդ պես էլ չի հաս տատ վել: 

14.07.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ թույ լատ րե լով կա ռա վար չին պար տա պա նի գույ քը վա-
ճա ռել հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով` Դա տա րա նը փաս տել է, որ կա ռա վա րի-
չը ծա նու ցու մը հրա պա րա կել է 03.07.2017 թվա կա նին, ի սկ միջ նոր դու թյու նը ներ կա յաց րել 
04.07.2017 թվա կա նին, ո ւս տի Դա տա րա նը պար տա տե րե րի կող մից ա ռար կու թյուն ներ ներ-
կա յաց նե լու ժամկ ե տը հաշ վար կում է 07.07.2017 թվա կա նից: Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
« Վե րա կա ռուց ման և Զար գաց ման Եվ րո պա կան Բանկ»-ի և «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հա յաս-
տան» ՓԲԸ-ի կող մից չեն պահ պան վել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 76-րդ հոդ վա ծի 
պա հանջ նե րը, քա նի որ չի ա ռա ջարկ վել ա ճուր դի ա վե լի բարձր մեկ նար կային գին, չեն նշ վել 
ա ռա ջարկ վող մեկ նար կային գնի վե րա բե րյալ ա ռար կու թյան հիմ քե րը, ի նչ պես նաև չի ներ-
կա յաց վել սնան կու թյան հա տուկ հաշ վին կա տար ված վճա րու մը հա վաս տող փաս տա թուղթ: 
Դա տա րա նը նաև եզ րա հան գել է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը պար տա տե րե րին 
այլ հիմ քով ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու ի րա վունք չի վե րա պա հում:

 Դա տա րա նը, 17.07.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ մեր ժե լով կա ռա վար չի գոր ծո ղու թյուն նե րի 
դեմ « Վե րա կա ռուց ման և Զար գաց ման Եվ րո պա կան Բանկ»-ի և «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հա-
յաս տան» ՓԲԸ-ի ներ կա յաց րած բո ղոք նե րը, ար ձա նագ րել է, որ թեև պար տա տե րե րը նշել 
են, որ վա ճառ քի ծրա գի րը չի պա րու նա կում պար տա պա նի ո ղջ գույ քի մա սին տե ղե կու թյուն-
ներ, սա կայն դա չի բա ցա ռում հե տա գա յում դրանք վա ճառ քի ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու-
թյու նը` վա ճառ քի ծրագ րում փո փո խու թյուն կա տա րե լու ե ղա նա կով: Ա նդ րա դառ նա լով գույ քի 
վա ճառ քի ծրա գիրն ա ռանց պար տա տե րե րի կող մից հաս տատ ման Դա տա րան ներ կա յաց-
նե լու հար ցին` Դա տա րա նը գտել է, որ պար տա տե րե րի ժո ղո վի կող մից ծրա գի րը չհաս տա-
տե լը կա րող է ի րա կա նաց վել ի նչ պես ակ տիվ, այն պես էլ պա սիվ գոր ծո ղու թյուն նե րով: Ա նդ-
րա դառ նա լով գույ քի վա ճառ քի միջ նոր դու թյան ներ կա յաց ման հա մար սահ ման ված ե ռօ րյա 
ժամկ ե տի պահ պան ված չլի նե լու հար ցին` Դա տա րա նը նշել է, որ այդ փաս տար կին ան դրա-
դար ձել է 14.07.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ` ե րաշ խա վո րե լով պար տա տե րե րի ի րա վունք նե րի 
ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նը, ո ւս տի պար տա տե րե րի ի րա վունք նե րը 
չեն խախտ վել:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով « Վե րա կա ռուց ման և Զար գաց ման Եվ րո պա-
կան Բանկ»-ի և «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հա յաս տան» ՓԲԸ-ի վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը, ար ձա-
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նագ րել է, որ կա ռա վա րի չը Դա տա րա նին ներ կա յաց րել է գույ քի վա ճառ քի ծրա գիր 12 լո-
տով, ին չը չէր քն նարկ վել պար տա տե րե րի ժո ղո վում: Բա ցի այդ, գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը 
պար տա պա նի ամ բող ջա կան գույ քը չի նե րա ռել: Կա ռա վա րի չը չի հիմն ա վո րել պար տա րե-
րե րի ժո ղո վի կող մից ծրա գի րը չհաս տա տե լը կամ ժո ղովն ան ցկաց նե լու ան հնա րի նու թյու նը: 
Նման պայ ման նե րում հաս տա տե լով գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը` Դա տա րա նը թույլ է տվել 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 75-րդ հոդ վա ծի խախ տում: 

Անդ րա դառ նա լով պար տա պա նի գույ քը հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա-
ճա ռե լու թույլտ վու թյան վե րա բե րյալ կա ռա վար չի միջ նոր դու թյան կա պակ ցու թյամբ Դա տա-
րա նի ո րոշ ման հիմն ա վոր վա ծու թյա նը` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նշել է, որ Դա տա րանն ան-
տե սել է, որ կա ռա վա րի չը թույլ է տվել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված` 
պար տա տե րե րին տե ղե կաց նե լու ե ռօ րյա ժամկ ե տի խախ տում` զր կե լով պար տա տե րե րին 
յոթ նօ րյա ժամկ ե տում ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից: Մի ա ժա մա նակ 
Դա տա րանն ան տե սել է, որ հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով պար տա պա նի գույ քը 
վա ճա ռե լու միջ նոր դու թյու նը 04.07.2017 թվա կա նին ներ կա յաց նե լու պա հին առ կա չի ե ղել 
պար տա տե րե րի ժո ղո վի կող մից հաս տատ ված ծրա գիր: 

Ինչ վե րա բե րում է կա ռա վար չի գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ բեր ված բո ղոք նե րի քն նու թյան 
ար դյուն քում Դա տա րա նի կա յաց րած ո րոշ մա նը, ա պա Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նշել է, որ 
Դա տա րա նը, ա ռանց քն նե լու 13.07.2017 թվա կա նին կա ռա վար չի գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ 
բեր ված բո ղոք նե րը, 14.07.2017 թվա կա նին ո րո շում է կա յաց րել թույ լատ րել վա ճա ռել պար-
տա պա նի գույ քը և մի այն 17.07.2017 թվա կա նին է քն նու թյան ա ռել բո ղոք նե րը` ար ձա նագ րե-
լով, որ կա ռա վար չի կող մից «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի խախ տում թույլ չի տր վել, 
որ պի սի եզ րա հան գու մը Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գնա հա տել է ան հիմն: 

 Սույն ո րոշ մամբ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ-
նա լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյա նը` Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

Տ վյալ դեպ քում, գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րում է, որ կա ռա վար չի մոտ ող ջամ տո րեն կա րող էր ձևա վոր վել հա մոզ մունք 
այն մա սին, որ պար տա տե րե րի ժո ղովն ե րի հե տաձգ ման ար դյուն քում պար տա պա նի գույ քի 
վա ճառ քի ծրա գի րը չի հաս տատ վե լու, որ պի սի պայ ման նե րում կա ռա վա րիչն ի րա վա սու էր 
գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը ներ կա յաց նել Դա տա րա նի հաս տատ մա նը` ա ռանց պար տա տե-
րե րի ժո ղո վի հաս տատ ման: Նման եզ րա հանգ ման հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է 
ըն դու նում այն, որ մոտ չորս ա մս վա ըն թաց քում ժո ղովն ե րը հե տաձգ վել են չորս ան գամ` 
այդ պես էլ պար տա տե րե րի կող մից ը նդ հա նուր հա մա ձայ նու թյան չգա լով պար տա պա նի 
գույ քի վա ճառ քի ծրագ րի վե րա բե րյալ: Նկա տի ու նե նա լով, որ կա ռա վա րի չը պար տա վոր է 
սնան կու թյան վա րույ թում հաշ վի առ նել ի նչ պես բո լոր պար տա տե րե րի, այն պես էլ պար տա-
պա նի շա հե րը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմն ա վոր է հա մա րում կա ռա վար չի կող մից ա ռանց 
պար տա տե րե րի ժո ղո վի հաս տատ ման գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը Դա տա րան ներ կա յաց նե-
լու լի ա զո րու թյան կի րա ռու մը` եզ րա հան գե լով, որ սույն գոր ծով առ կա է ե ղել «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 75-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սով սահ ման ված բա ցա ռու թյու նը, որ պի սի ի րա-
վա չափ եզ րա հանգ ման հան գել է Դա տա րա նը, և ո րն ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
կող մից: 

Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գույ քի վա ճառ քի ծրագ րում 
պար տա պա նի ո րո շա կի գույ քի բա ցա կու թյու նը չէր կա րող խո չըն դոտ հան դի սա նալ ծրագ րի 
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հաս տատ մա նը` նկա տի ու նե նա լով, որ կա ռա վա րի չը գույ քի վա ճառ քը նա խա տե սում էր ի րա-
կա նաց նել 12 լո տե րով` ը ստ յու րա քան չյուր լո տում նե րառ ված գույ քի ո րո շա կի նպա տա կային 
նշա նա կու թյան, և ո րո շա կի գույ քի բա ցա կա յու թյու նը տվյալ վա ճառ քի ծրագ րում ի նք նին չի 
բա ցա ռում հե տա գա յում վա ճառ քի ծրագ րում կա տար վող փո փո խու թյուն նե րով դրանց վա-
ճառ քի կազ մա կեր պու մը: 

Ինչ վե րա բե րում է գույ քը հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու մա սին 
միջ նոր դու թյան քն նու թյան ար դյունք նե րով Դա տա րա նի կա յաց րած ո րոշ ման կա պակ ցու-
թյամբ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյա նը, ա պա Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Դա տա րանն 
ար ձա նագ րել է կա ռա վար չի կող մից ժամկ ե տի խախտ մամբ միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե-
լու հան գա ման քը և ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու յոթ նօ րյա ժամկ ե տի սկիզբ է սահ մա նել 
07.07.2017 թվա կա նը` դրա նով ի սկ ա պա հո վե լով ը նդ հա նուր առ մամբ պար տա տե րե րի հա-
մար նա խա տես ված տաս նօ րյա (մինչև դա տա րան միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լը ե րեք և 
դա տա րան ներ կա յաց նե լուց հե տո յոթ օր) ժա մա նա կա հատ վա ծը` փաս տո րեն «շտ կե լով» 
կա ռա վար չի թույլ տված խախ տու մը: Նկա տի ու նե նա լով, որ տվյալ դեպ քում պահ պան վել 
է պար տա տե րե րի կող մից ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու տաս նօ րյա ժամկ ե տը, Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ պար տա տե րե րի ի րա վունք նե րի խախ տում թույլ չի տր վել: 
Ը նդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ « Վե րա կա ռուց ման և Զար գաց ման Եվ-
րո պա կան Բանկ»-ը և «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հա յաս տան» ՓԲԸ-ն ա ռար կել են կա ռա վար չի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ Դա տա րան ներ կա յաց ված եր կու միջ նոր դու թյուն նե րի մա սով էլ, ի սկ 
Դա տա րա նի կա յաց րած ե րեք ո րո շումն ե րը փոխ կա պակց ված են, որ պի սի պայ ման նե րում 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 76-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված` պար տա տե րե րի կող մից 
ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու բո վան դա կային սահ մա նա փա կու մը կի րա ռե լի չէ:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա, նկա տի ու նե նա լով, որ կա ռա վար չի գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ 
« Վե րա կա ռուց ման և Զար գաց ման Եվ րո պա կան Բանկ»-ը և «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հա յաս-
տան» ՓԲԸ-ն ա ռար կել են գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը հաս տա տե լու և գույ քը հրա պա րա կային 
սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու մա սին միջ նոր դու թյուն նե րի` «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի դրույթ նե րին չհա մա պա տաս խա նե լու մա սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում 
է, որ Դա տա րանն ի րա վա ցի ո րեն նախ քն նար կել է կա ռա վար չի միջ նոր դու թյուն նե րը, այ-
նու հետև մեր ժել է կա ռա վար չի գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ բո ղոք նե րը` նկա տի ու նե նա լով, որ 
գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը հաս տա տե լու և գույ քը հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով 
վա ճա ռե լու մա սին միջ նոր դու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նել են «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի պա հանջ նե րին, որ պի սի հան գա մանքն ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րո հի շյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա-
վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հիմ-
քով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար, քա նի որ ստո րա դաս դա տա րա նի 
կող մից թույլ տված նյու թա կան ի րա վուն քի խախ տու մը հան գեց րել է վե ճի սխալ լուծ ման: 
Բա ցի այդ, թույլ տր ված խախտ ման ար դյուն քում խա թար վել է ար դա րա դա տու թյան բուն 
է ու թյու նը, այն է` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, սահ մա նա փա կե լով կա ռա վար չի կող մից գույ քի 
վա ճառ քի ծրա գի րը Դա տա րա նի հաս տատ մա նը ներ կա յաց նե լու լի ա զո րու թյու նը, հաշ վի չի 
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ա ռել կա ռա վար չի լի ա զո րու թյուն ներն ի շահ բո լոր պար տա տե րե րի և պար տա պա նի ի րա-
կա նաց նե լու հան գա ման քը, ի նչ պես նաև, բե կա նե լով Դա տա րա նի ո րո շու մը գույ քը հրա պա-
րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու մա սին, հաշ վի չի 
ա ռել, որ Դա տա րանն ար դեն ի սկ ա պա հո վել էր պար տա տե րե րի ի րա վունք նե րի ար դյու նա-
վետ ի րաց ման հնա րա վո րու թյու նը` դրա նով ի սկ Դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լով ձևա կան 
հիմ քով: Վե րոգ րյա լի ար դյուն քում բե կա նե լով նաև Դա տա րա նի 17.07.2017 թվա կա նի ո րո շու-
մը` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սահ մա նա փա կել է կա ռա վար չի` իր գոր ծա ռույթ նե րը «Ս նան կու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում 
ի րա կա նաց նե լու ի րա վուն քը: 

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի-
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ 
կե տով սահ ման ված` վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և ա ռա ջին ա տյա նի դա-
տա կան ակ տե րին օ րի նա կան ո ւժ տա լու` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ 
հիմն ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան-
չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամկ ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամկ ե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն-
վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր։ 
Հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի 
խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվյալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ա ռա ջին ա տյա-
նի դա տա կան ակ տին ո ւժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե-
րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա-
մանք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
Ո ՐՈ ՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
րա նի 25.04.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա-
կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 06.07.2017 թվա կա նի «« Շեն Հոլ դինգ» 
ՓԲ ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով գույ քի վա ճառ քի ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին», 
14.07.2017 թվա կա նի «« Շեն Հոլ դինգ» ՓԲ ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով գույ քը հրա-
պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու թույլտ վու թյուն տա լու մա սին», 17.07.2017 
թվա կա նի «ԵՇԴ/0111/04/16 սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ պար-
տա տե րե րի կող մից բեր ված բո ղոք նե րը քն նու թյան առ նե լու մա սին» ո րո շումն ե րին:

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Սնան կու թյան գործ թիվ Ե ՇԴ/0017/04/15 
դա տա րա նի ո րո շում  2019թ.
Սնան կու թյան գործ թիվ  Ե ՇԴ/0017/04/15
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ն. Մար գա րյան
Դա տա վոր ներ`  Ա. Մխի թա րյան
 Ն. Կա րա պե տյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
զե կու ցող  Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ 
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 18-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով ը ստ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան Կո տայ քի 

տա րած քային հար կային տես չու թյան դի մու մի ը նդ դեմ « Մա գա նե» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն-
կե րու թյուն)՝ սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, սնան կու թյան գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 31.05.2019 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ ՀՀ պե տա կան ե կա մուտ նե րի 
կո մի տե ի (այ սու հետ` Կո մի տե) վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան Կո տայ քի տա րած քային հար-

կային տես չու թյու նը պա հան ջել է Ըն կե րու թյա նը ճա նա չել սնանկ:
ՀՀ սնան կու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Կու բա նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

09.01.2019 թվա կա նի վճ ռով դի մու մը մերժ վել է:
ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

31.05.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ Կո մի տե ի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 
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09.01.2019 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ (դա տա վոր Ն. Կա րա պե տյա նը ներ կա յաց-
րել է հա տուկ կար ծիք): 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կո մի տեն:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3րդ հոդ վա ծը: 
Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ կա տա րո ղա կան վա րույ թի ա վար տը կամ կա-

սե ցու մը պար տա տի րոջ հա մար բա ցա սա կան հետ ևանք դի տար կե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, թե ա րդյոք նշ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թի մի ջո ցով ի րա-
կան հնա րա վո րու թյուն գո յու թյուն ու նի պար տա տի րոջ պա հանջ նե րի բա վա րար ման հա մար:

Տ վյալ գոր ծով պար տա պա նի վճա րային պար տա վո րու թյունն ան վի ճե լի է, քա նի որ այն 
ճա նաչ ված է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով, ի սկ կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վարտ վել է 
պար տա տի րոջ հա մար բա ցա սա կան ել քով, այ սինքն՝ առ կա են պար տա պա նին սնանկ ճա-
նա չե լու բո լոր հիմ քե րը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 31.05.2019 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ստո րա դաս դա տա րան նոր քն-
նու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը`
1) ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը թիվ ՎԴ/1938/05/13 վար չա կան գոր ծով 14.06.2013 թվա կա-

նի վճ ռով բա վա րա րել է ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի 
Կո տայ քի տա րած քային հար կային տես չու թյան հայ ցը և վճ ռել է Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բռ նա գան ձել 3.405.600 ՀՀ դրամ։ Վճ ռի հի ման վրա 17.07.2013 
թվա կա նին տր վել է կա տա րո ղա կան թերթ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 11-14):

2) ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա-
րումն ա պա հո վող ծա ռա յու թյան Կո տայ քի մար զային բաժ նի ա վագ հար կա դիր կա տա րող 
Կ. Հով հան նի սյա նի 27.12.2014 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե լու մա սին» 
ո րոշ ման հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում պար տա պան Ըն կե-
րու թյան տնօ րե նը չի հայտ նա բեր վել, և ան հնա րին է ե ղել պար զել պար տա պա նի գտն վե լու 
վայ րը։ Կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վարտ վել է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար-
ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 15):

3) Պե տա կան բյու ջե ի նկատ մամբ Ըն կե րու թյան պար տա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
տե ղե կան քի, ի նչ պես նաև ան ձնա կան հաշ վի քար տե րի հա մա ձայն` 04.02.2015 թվա կա նի 
դրու թյամբ Ըն կե րու թյան պար տա վո րու թյու նը կազ մում է 4.734.730 ՀՀ դրամ, ո րից 3.059.164 
ՀՀ դրամ՝ հար կի գու մար, 1.675.566 ՀՀ դրամ՝ տույ ժի գու մար (հա տոր 1-ին, գ.թ. 7):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն-
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դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն 
ու նե նալ օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, 
քա նի որ այլ գոր ծե րով ստո րա դաս դա տա րան նե րի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան 
ակ տե րում «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծը կի րառ վել է հա կա սող մեկ նա-
բա նու թյամբ: Ո ւս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե լու 
դեպ քում պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կա-
րող են է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե-
լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար։ 

Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ 
է հա մա րում ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. ա րդյո՞ք պար տա պա նը 
կա րող է սնանկ ճա նաչ վել պար տա տի րոջ դի մու մի հի ման վրա այն դեպ քում, ե րբ պար տա
տի րոջ օգ տին կա յաց ված դա տա կան ակ տի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր թով 
հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վարտ վել է պար տա պա նի գտն վե լու վայ րը պար
զե լու ան հնա րի նու թյան հիմ քով այն պա րա գա յում, ե րբ հար կա դիր կա տա րո ղը և (կամ) պա
հան ջա տերն ձեռ նար կել են օ րեն քով թույ լատ րե լի բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րը:

 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող՝ մինչև 09.01.2015 թվա կա նի փո փո-
խու թյուն նե րը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հար կա դիր կա տա րողն 
ա վար տում է կա տա րո ղա կան վա րույ թը, ե թե ան հնա րին է պար զել պար տա պա նի գտն վե լու 
վայ րը, ի սկ հար կա դիր կա տա րո ղի և (կամ) պա հան ջա տի րոջ ձեռ նար կած` օ րեն քով թույ լատ-
րե լի բո լոր մի ջոց նե րը ե ղել են ա պար դյուն: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ (…) Կա-
տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե լը և կա տա րո ղա կան թեր թը պա հան ջա տի րո ջը (ն րա 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 ո րո շում է կա յաց նում ա վարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկ-
սե լու մա սին:

 Գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ հար կա դիր կա տա րողն ա վար տում է կա տա-
րո ղա կան վա րույ թը, ե թե`

1) պա հան ջա տե րը դի մում է ներ կա յաց րել կա տա րո ղա կան թեր թը, բա ցա ռու թյամբ հայ-
ցի ա պա հով ման հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր թի, « Վար չա րա րու թյան հի մունք-
նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 88-րդ հոդ-
վա ծի հի ման վրա ներ կա յաց ված կա տար ման վե րա բե րյալ գրու թյու նը կամ կա տա րո ղա կան 
մա կագ րու թյան թեր թը վե րա դարձ նե լու մա սին.

2) ան հնա րին է պար զել պար տա պա նի գտն վե լու վայ րը, ի սկ հար կա դիր կա տա րո ղի և 
(կամ) պա հան ջա տի րոջ ձեռ նար կած` օ րեն քով թույ լատ րե լի բո լոր մի ջոց նե րը ե ղել են ա պար-
դյուն.

2.1) ան հնա րին է պար զել կա տա րո ղա կան թեր թով նա խա տես ված պա հան ջի կա տար-
ման հա մար ան հրա ժեշտ՝ պար տա պա նի գույ քի գտն վե լու վայ րը, ի սկ հար կա դիր կա տա րո-
ղի և (կամ) պա հան ջա տի րոջ ձեռ նար կած` օ րեն քով թույ լատ րե լի բո լոր մի ջոց նե րը ե ղել են 
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ա պար դյուն. 
3) պար տա պա նը չու նի գույք կամ ե կա մուտ ներ, ո րոնց վրա կա րե լի է բռ նա գան ձում 

տա րա ծել և հար կա դիր կա տա րո ղի՝ նույն օ րեն քի 40 հոդ վա ծի եր րորդ մա սով սահ ման ված 
կար գով ի րա կա նաց ված հե տա խու զու մը և (կամ) պա հան ջա տի րոջ կող մից պար տա պա նի 
գույ քը փնտ րե լու ո ւղ ղու թյամբ ձեռ նարկ ված՝ օ րեն քով թույ լատ րե լի բո լոր մի ջոց նե րը ե ղել են 
ա պար դյուն.

4) պար տա պա նի գույ քը բա վա րար չէ պա հան ջա տի րոջ (պա հան ջա տե րե րի) պա հանջ-
նե րը բա վա րա րե լու հա մար.

4.1) պա հան ջա տի րո ջը գրա վոր ա ռա ջար կու թյուն է ար վել ը նդ հա նուր բաժ նային կամ 
ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն հա մար վող ան շարժ գույ քից պար տա պա նի բաժ նե-
մա սը ա ռանձ նաց նե լու պա հանջ ներ կա յաց նել դա տա րան.

5) ա վարտ վել են հայ ցի ա պա հով ման վե րա բե րյալ կա տա րո ղա կան թեր թի պա հանջ նե-
րի կա տար մանն ո ւղղ ված կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը.

5.1) դա տա կան կար գով վի ճարկ վում է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի 
հիմք հան դի սա ցող վար չա կան ակ տը.

5.2) ա վարտ վել են վար չա կան մարմն ի ար գե լանք դնե լու մա սին ո րոշ ման պա հանջ նե րի 
կա տար մանն ո ւղղ ված կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը:

6) առ կա է նույն օ րեն քի 44.3-րդ հոդ վա ծի 4-րդ, 9-րդ, 10-րդ կամ 12-րդ մա սե րով նա խա-
տես ված որ ևէ հիմք.

7) պար տա պա նի գույ քի բա ցա կա յու թյան կամ ան բա վա րա րու թյան պատ ճա ռով կամ 
պար բե րա կան վճա րումն ե րի վե րա բե րյալ վճ ռի կա տար ման դեպ քում բռ նա գան ձու մը տա-
րած վել է պար տա պա նի աշ խա տա վար ձի, կեն սա թո շա կի և այլ ե կա մուտ նե րի վրա, և պա-
հան ջա տի րոջ օգ տին կա տար վում են գու մա րի պար բե րա բար վճա րումն եր.

8) ոչ գույ քային բնույ թի կա տա րո ղա կան վա րույթ նե րով կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րի ըն թաց քում ան հնա րին է դար ձել դա տա կան ակ տի կա տա րու մը:

 Նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե լը և կա-
տա րո ղա կան թեր թը պա հան ջա տի րո ջը վե րա դարձ նելն ար գելք չեն կա տա րո ղա կան թեր թը 
կր կին ներ կա յաց նե լու դեպ քում ա վարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկ սե լու հա մար: 
Նույն հոդ վա ծի 6-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-8-րդ կե տե րով նա խա-
տես ված հիմ քե րի վե րաց ման, ի նչ պես նաև նույն օ րեն քի 44.3-րդ հոդ վա ծի 4-րդ, 6-րդ և 11-րդ 
մա սե րով և 44.1-ին հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման ված դեպ քե րում հար կա դիր կա տա րո ղը 
պա հան ջա տի րոջ դի մու մի հի ման վրա կամ սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ ո րո շում է կա յաց-
նում ա վարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկ սե լու մա սին:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սով սահ ման վում են կա տա րո ղա կան վա րույ թի կարճ ման հիմ քե րը (մաս նա վո րա պես ե թե 
կա տա րո ղա կան թեր թը փաս տա ցի կա տար վել է կամ դրա նից բխող պար տա վո րու թյու նը 
դա դա րել է օ րեն քով սահ ման ված այլ հիմ քով, կամ ե թե պա հան ջա տե րը դի մում է ներ կա յաց
րել (…) պա հանջ նե րի կա տա րու մից հրա ժար վե լու վե րա բե րյալ, կամ ե թե պա հան ջա տե րը և 
պար տա պա նը կն քել են հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն, ու այն հաս տա տել է դա տա րա նը և 
այլն): Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ կարճ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը չի կա րող 
վերսկս վել, բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 24.09.2013 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1115 ո րոշ մամբ ար-
տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար-
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ման ի նս տի տու տի նպա տա կը վեր ջին հաշ վով խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու 
նկա տա ռումն ե րով ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման ար դյուն քում ըն դուն ված ակ տի կա-
տար ման ա պա հո վումն է: Այ սինքն` դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րում պա հան ջե լու 
ի րա վունքն ա ծանց վում է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան սահ մա-
նադ րա կան ի րա վունք նե րից, որ պի սի պայ ման նե րում այդ ի րա վուն քը պետք է վե րա պահ-
վի դա տա վա րու թյան այն մաս նակ ցին, ո րի խախտ ված ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու նպա-
տա կով ըն դուն ված է հա մա պա տաս խան դա տա կան ա կտ կամ դա տա կան գոր ծա ռույթ ներ 
ի րա կա նաց նող մարմն ի ա կտ: Հետ ևա բար դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ի նս-
տի տու տը հան դի սա նում է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի բա ղադ րա տարր և «իր 
գոր ծի հրա պա րա կային քն նու թյան»` որ պես դա տա վա րա կան գոր ծըն թա ցի փուլ:

Նշ ված մո տե ցու մը հա մա հունչ է նաև Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա-
նի (այ սու հետ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան) ձևա վո րած նա խա դե պային ի րա վուն քի հետ, ո րի 
հա մա ձայն՝ « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ-
խա վոր ված ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը կդառ նա եր ևա կա յա կան ի րա վունք, ե թե 
պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գը թույլ տա, որ վերջ նա կան և պար տա դիր ո ւժ ու նե ցող 
դա տա կան ո րո շումն ե րը մնան ան կա տար: Ը ստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ դժ վար 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 ե րաշ խիք նե րը (ար դար, հրա պա րա կային և ա րագ դա տաքն նու թյուն), չպաշտ-
պա ներ դա տա կան ո րո շումն ե 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 ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզ-
բուն քի հետ ան հա մա տե ղե լի ի րա վի ճակ նե րի: Ո ւս տի, ցան կա ցած դա տա րա նի կող մից կա-
յաց ված ո րոշ ման կա տա րում պետք է դիտ վի որ պես « դա տաքն նու թյան» բաղ կա ցու ցիչ մաս` 
6-րդ հոդ վա ծի ի մաս 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 չատ րյանն ը նդ 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):

 Բա ցի այդ, Եվ րո պա կան դա տա րա նը տվել է Կոն վեն ցի այի 1-ին ար ձա նագ րու թյան 1-ին 
հոդ վա ծի ի մաս տով « սե փա կա նու թյուն» հաս կա ցու թյան ը նդ լայն ված մեկ նա բա նու թյուն՝ 
օգ տա գոր ծե լով «օ րի նա կան սպա սե լիք» հաս կա ցու թյու նը: Մաս նա վո րա պես, Եվ րո պա կան 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ պա հան ջի ի րա վունքն ստա նում է « սե փա կա նու թյուն» ո րա-
կումն այն պա հից, ե րբ ան ձն ու նե նում է «օ րի նա կան սպա սե լիք» իր ի րա վունք ներն ի րա կա-
նաց նե լու հա մար (տե՛ս, Pressos Compania Naviera S.A. and Others v. Belgium գոր ծով Եվ րո պա
կան դա տա րա նի 20.11.1995 թվա կա նի վճի ռը, 31րդ կետ): «Օ րի նա կան սպա սե լի քը» առ կա 
է այն բո լոր դեպ քե րում, ե րբ ան ձինք ու նեն բա վա կա նա չափ ի րա վա կան հիմ քեր վս տա հե լու 
այն ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չափ լի նե լուն, ո րոնք ո ւղղ ված են ի րենց հա մար ո րո շա կի 
ի րա վունք ներ ա ռա ջաց նե լուն, ան ձի մոտ ստեղ ծում են ի րա վա չափ ի րա վա կան ակ տի տպա-
վո րու թյուն և վե րա բե րում են սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի (տե՛ս, Kopecký v. Slovakia գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 28.09.2004 թվա կա նի վճի ռը, 35րդ կետ):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի և Եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո-
շումն ե րի լույ սի ներ քո վեր լու ծե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան նոր մե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման փու լը դա տա կան պաշտ-
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պա նու թյան ամ փո փիչ փուլն է, քա նի որ ա ռանց կա յաց ված դա տա կան ակ տի կա տար ման՝ 
դա տա կան պաշտ պա նու թյու նը կկ րի զուտ հռ չա կագ րային բնույթ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
փաս տում է, որ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման փուլն ամ փոփ վում է կա՛մ կա տա-
րո ղա կան վա րույ թի ա վարտ մամբ, կա՛մ կա տա րո ղա կան վա րույ թի կարճ մամբ: Ը նդ ո րում, 
կա տա րո ղա կան վա րույ թի ա վար տի հիմ քերն այն պի սին են, որ որ պես կա նոն չեն բա ցա-
ռում կա տա րո ղա կան վա րույ թի վերսկս ման հնա րա վո րու թյու նը, մինչ դեռ կա տա րո ղա կան 
վա րույ թի կար ճու մը բա ցա ռում է կա տա րո ղա կան վա րույ թի վերսկս ման հնա րա վո րու թյու նը:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե րոգ րյալ դրույթ նե-
րի հաշ վառ մամբ ան դրա դառ նա լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի կար գա վո րումն ե րին՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն 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 վճ ռով` (...) կամ պար տա տի րոջ պա հան ջով (հար-
կադր ված սնան կու թյան դի մում), ե թե պար տա պանն ան վճա րու նակ է: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն` պար տա պա նը դա տա րա նի վճ ռով կա րող է սնանկ ճա նաչ վել 
հար կադր ված սնան կու թյան դի մու մի հի ման վրա, ե թե թույլ է տվել օ րեն քով սահ ման ված 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը գե րա զան ցող ան վի ճե լի վճա րային պար-
տա վո րու թյուն նե րի 60-օ րյա կամ ա վե լի ժամկ ե տով կե տանց, և վճ ռի կա յաց ման պա հին 
նշ ված կե տան ցը շա րու նակ վում է (փաս տա ցի ան վճա րու նա կու թյուն)։ Վճա րային պար տա-
վո րու թյունն ան վի ճե լի է, ե թե պար տա պա նը չի ա ռար կում դրա դեմ, կամ ե թե ա ռար կում է 
հի շյալ պար տա վո րու թյան դեմ, սա կայն` 

ա) վճա րային պար տա վո րու թյու նը ճա նաչ ված է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով 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 ա պա ցու ցում, որ 
տվյալ պա հան ջի դեմ ա ռար կե լու բա վա րար հիմ քեր ու նի (նե րա ռյալ` պա հան ջի հաշ վան ցը),

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

դ) պա հան ջի չվի ճարկ վող մա սը գե րա զան ցում է օ րեն քով սահ ման ված նվա զա գույն աշ-
խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը. (...):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն ե րում բազ միցս ան դրա դար-
ձել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյա նը և մաս նա վո րա պես 
ար ձա նագ րել, որ հար կադր ված սնան կու թյան դեպ քում վճա րային պար տա վո րու թյան ան-
վի ճե լի ու թյու նը, այդ պի սի պար տա վո րու թյան ա ռն վազն 60-օ րյա ժամկ ե տով կե տան ցը և վճ-
ռի կա յաց ման պա հին այդ պի սի կե տան ցի շա րու նակ վելն այն ե րեք պայ ման ներն են, ո րոն-
ցից յու րա քան չյու րի առ կա յու թյունն ան հրա ժեշտ է, ի սկ բո լո րի նը մի ա սին` բա վա րար ան ձին 
սնանկ ճա նա չե լու հա մար (տե՛ս, օ րի նակ, «Յու նի բանկ» ՓԲԸն ը նդ դեմ Գևորգ Հա րո յա նի թիվ 
Ե ՇԴ/0009/04/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի 
ո րո շու մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, 
ե րբ սնան կու թյան դի մու մի հիմ քում ըն կած է դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով 
հաս տատ ված վճա րային պար տա վո րու թյու նը, ի սկ պար տա պա նը ող ջա միտ ժամկ ե տում չի 
կա տա րում այդ վճ ռից բխող իր պար տա վո րու թյու նը, ա պա պար տա տերն ի րա վա սու է իր 
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ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց նե լու եր կու ե ղա նա կով, այն է՝ կա՛մ սնան կու
թյան դի մու մով դի մել դա տա րան, կա՛մ օ րեն քով սահ ման ված ժամ ե տում օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտած վճի ռը ներ կա յաց նել հար կա դիր կա տար ման: Ը նդ ո րում, այն դեպ քում, ե րբ վճ-
ռի հար կա դիր կա տար ման ըն թաց քում պարզ վում է, որ գույ քը բա վա րար չէ պար տա տի րոջ 
(պա հան ջա տի րոջ) հան դեպ պար տա վո րու թյուն նե րի ամ բող ջա կան կա տա րումն ա պա հո վե-
լու հա մար կամ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյան որ ևէ կա տա րո-
ղա կան վա րույ թով (վա րույթ նե րով) պար տա տի րոջ (պա հան ջա տի րոջ) պա հան ջը բա վա րա-
րե լու դեպ քում գույ քի օ րեն քով սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կի 
և ա վե լի չա փով ան բա վա րա րու թյան դեպ քում ան հնա րին կդառ նա այդ կամ այլ կա տա րո ղա-
կան վա րույ թով (վա րույթ նե րով) որ ևէ այլ պար տա տի րոջ (պա հան ջա տի րոջ) հան դեպ պար-
տա վո րու թյուն նե րի ամ բող ջա կան կա տա րու մը, ա պա հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր 
է ան հա պաղ կա սեց նել կա տա րո ղա կան վա րույ թը (վա րույթ նե րը) և ա ռա ջար կել պար տա-
տի րո ջը և պար տա պա նին նրան ցից որ ևէ մե կի նա խա ձեռ նու թյամբ ոչ պա կաս, քան 60-օ-
րյա ժամ ե տում սնան կու թյան դի մում ներ կա յաց նել դա տա րան (տե՛ս, ՀՀ ֆի նանս նե րի 
նա խա րա րու թյան Կենտ րո նի հար կային տես չու թյունն ը նդ դեմ Ա/Ձ Մկր տիչ Հա րու թյու նյա նի 
թիվ ԿԴ2/0078/04/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 02.12.2016 թվա կա
նի ո րո շու մը): 

ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի Կենտ րո նի հար
կային տես չու թյունն ը նդ դեմ « Հիդ րոէ ներ գա շին» ՓԲԸի թիվ Ե ԿԴ/0137/04/13 քա ղա քա ցի ա
կան գոր ծով 18.07.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար տա հայ տել է դիր-
քո րո շում այն մա սին, որ ե րբ պար տա տերն ի հիմն ա վո րումն վճա րային պար տա վո րու թյան 
ան վի ճե լի ու թյան վկա յա կո չում է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճիռ և նշում, որ այն գտն վում է 
հար կա դիր կա տար ման փու լում, մի ա ժա մա նակ պետք է հիմն ա վո րի հա րուց ված կա տա րո-
ղա կան վա րույ թի` իր հա մար բա ցա սա կան ել քը, այն է` կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վարտ-
վել է [ի րա 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 օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի հիմ քով [(պար տա պա
նը չու նի գույք կամ ե կա մուտ ներ, ո րոնց վրա կա րե լի է բռ նա գան ձում տա րա ծել և հար կա դիր 
կա տա րո ղի՝ նույն օ րեն քի 40րդ հոդ վա ծի եր րորդ մա սով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց
ված հե տա խու զու մը և (կամ) պա հան ջա տի րոջ կող մից պար տա պա նի գույ քը փնտ րե լու ու ղ
ղու թյամբ ձեռ նարկ ված՝ օ րեն քով թույ լատ րե լի բո լոր մի ջոց նե րը ե ղել են ա պար դյուն)] կամ 
կա սեց վել է նույն օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 8-րդ կե տի հիմ քով [(ե թե գույ քի բռ նա գանձ ման 
վե րա բե րյալ վճ ռի հար կա դիր կա տար ման ըն թաց քում պար տա պա նի ո ղջ գույ քի վրա բռ նա
գան ձում տա րա ծե լու պա րա գա յում պարզ վում է, որ այդ գույ քը օ րեն քով սահ ման ված նվա
զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կի և ա վե լի չա փով բա վա րար չէ պար տա տի րոջ 
(պա հան ջա տի րոջ) հան դեպ պար տա վո րու թյուն նե րի ամ բող ջա կան կա տա րում ա պա հո վե
լու հա մար կամ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյան որ ևէ կա տա րո
ղա կան վա րույ թով (վա րույթ նե րով) պար տա տի րոջ (պա հան ջա տի րոջ) պա հան ջը բա վա րա
րե լու դեպ քում գույ քի օ րեն քով սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կի 
և ա վե լի չա փով ան բա վա րա րու թյան դեպ քում ան հնա րին կդառ նա այդ կամ այլ կա տա րո
ղա կան վա րույ թով (վա րույթ նե րով) որ ևէ այլ պար տա տի րոջ (պա հան ջա տի րոջ) հան դեպ 
պար տա վո րու թյուն նե րի ամ բող ջա կան կա տա րու մը)]: 

Զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ պար տա տի րոջ օգ տին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա-
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կան ակ տի առ կա յու թյան պայ ման նե րում պար տա տերն ի նքն է ո րո շում ը նտ 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: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ պար տա տի րոջ կող մից ը նտր ված ե ղա-
նակն ի նք նան պա տակ չպետք է լի նի, այ սինքն՝ ե թե պար տա տերն ը նտ 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, ա պա 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 օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծից (այն է՝ սնան կու թյան վե րա բե րյալ դի մու մը վա րույթ 
ըն դու նե լու պա հից կա սեց վում են գույ քային բռ նա գան ձում ե 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 ե րը, ի սկ պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին վճիռն օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտ նե լու օր վա նից` կարճ վում է պար տա պա նի վե րա բե րյալ հայ ցի ա պա հով ման, բռ նա
գանձ ման և այլ բնույ թի ցան կա ցած կա տա րո ղա կան վա րույթ): Նույն տրա մա բա նու թյամբ 
ե թե պար տա տերն ը նտ րել է դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման ճա նա պար հը, ա պա 
քա նի դեռ կա տա րո ղա կան վա րույթն իր հա մար բա ցա սա կան ել քով չի ա վարտ վել, պար տա-
տե րը չի կա րող դի մել պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջով (վե րոգ րյալ պատ ճա ռա
բա նու թյու նը կի րա ռե լի չէ այն դեպ քի նկատ մամբ, ե րբ կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վարտ 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 ա վար տը պայ մա նա վոր ված է պար տա
տի րոջ կա մա հայտ նու թյամբ, ի նչն էլ օբյեկ 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 ա վարտ ված ո րա կե լու հնա րա վո րու թյու նը):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերջ նա կա-
նա պես, ա ռանց վերսկս ման հնա րա վո րու թյան ամ փոփ վում է կա տա րո ղա կան վա րույ թի 
կարճ ման դեպ քում: Մինչ դեռ կա տա րո ղա կան վա րույ թի ա վար տի դեպ քում պահ պան վում 
է վերսկս ման հնա րա վո րու թյու նը: Այ դու հան դերձ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով 
նաև Եվ րո պա կան դա տա րա նի և ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած վե-
րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը, հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ 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 ա վար-
տի հիմ քե րի գնա հատ մամբ: Այ սինքն՝ ե թե կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վարտ վել է այն պի սի 
հիմ քով, ո րն այդ պա հին պար տա տի րոջ հա մար բա ցա սա կան է թե կուզև այն ի մաս տով, որ 
պար տա տերն իր պա հան ջի ան մի ջա պես բա վա րա րում չի ստա նում (օ րի նակ, ե թե ան հնա
րին է պար զել պար տա պա նի գտն վե լու վայ րը, ի սկ հար կա դիր կա տա րո ղի և (կամ) պա հան
ջա տի րոջ ձեռ նար կած` օ րեն քով թույ լատ րե լի բո լոր մի ջոց նե րը ե ղել են ա պար դյուն), ա պա 
պար տա տե րը չպետք է զրկ վի սնան կու թյան դի մում ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման 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, ա վե լի ճկուն 
է պար տա տի րոջ պա հանջ նե րի բա վա րա րում ստա նա լու տե սան կյու նից (մաս նա վո րա պես՝ 
սնան կու թյան կա ռա վա րիչն ու նի պար տա պա նի դե բի տո րա կան պարտ քե րը հա վա քագ րե լու 
լի ա զո րու թյուն, ան հա տույց կա տար ված փո խան ցումն ե րը հետ ստա նա լու լի ա զո րու թյուն և 
այլն): 

Այս պի սով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ե թե կա տա րո ղա կան վա րույթն 
ա վարտ վել է այն պի սի հիմ քով, ո րը 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 ա վարտ, ա պա պար տա տե-
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րը չպետք է զրկ վի 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 ու նե 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 կզրկ վի 
իր օգ տին կա յաց ված դա տա կան ակ տը կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նից, ո րի ար դյուն քում 
կսահ մա նա փակ վեն վեր ջի նիս դա տա կան պաշտ պա նու թյան և սե փա կա նու թյան ի րա վունք-
նե րը:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի թիվ ՎԴ/1938/05/13 վար-
չա կան գոր ծով 14.06.2013 թվա կա նի վճ ռի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման 
վրա հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վարտ վել է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով, այն է՝ կա տա րո ղա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում պար տա պան Ըն կե րու թյան տնօ րե նը չի հայտ նա բեր վել, 
և ան հնա րին է ե ղել պար զել պար տա պա նի գտն վե լու վայ րը։

 Դա տա րա նը, վկա յա կո չե լով թիվ Ե ԿԴ/0137/04/13 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
հայտ նած դիր քո րո շու մը, դի մու մը մեր ժե լու հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ վճի ռը գտն-
վել է հար կա դիր կա տար ման փու լում, ի սկ Կո մի տեն չի ներ կա յաց րել որ ևէ ա պա ցույց կա տա-
րո ղա կան վա րույ թը « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի հիմ քով կամ նույն օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 8-րդ կե տի հիմ քով 
հա մա պա տաս խա նա բար ա վարտ ված կամ կա սեց ված լի նե լու վե րա բե րյալ: Դա տա րա նը եզ-
րա հան գել է, որ դի մո ղի կող մից չի հիմն ա վոր վել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի ՎԴ/1938/05/13 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռից հե տո դի մո ղի նկատ մամբ Ըն կե րու թյան պար տա վո րու թյան 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը գե րա զան ցող պար տա վո րու թյան առ կա յու-
թյու նը, ո րն է ա կան է սնան կու թյան դի մու մի քն նու թյան հա մար, ի սկ հար կային պար տա վո-
րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ մի ա կող մա նի կազմ ված տե ղե կան քը և ըն կե րու թյան ան ձնա կան 
հա շիվն ե րի քար տե րը չեն կա րող հաս տա տել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված հար կադր ված սնան կու թյան հիմ քե րի առ կա յու թյու նը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով Դա տա րա նի կող մից վճ ռով նշ ված պատ-
ճա ռա բա նու թյուն նե րը և լրա ցու ցիչ պատ ճա ռա բա նե լով դա տա կան ակ տը, գտել է, որ Կո-
մի տե ի կող մից կա տա րո ղա կան վա րույ թը « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի հիմ քով կամ նույն օ րեն քի 37-րդ 
հոդ վա ծի 8-րդ կե տի հիմ քով հա մա պա տաս խա նա բար ա վարտ ված կամ կա սեց ված լի նե լու 
վե րա բե րյալ որ ևէ ա պա ցույց ներ կա յաց ված չլի նե լու պայ ման նե րում դի մո ղի կող մից չի հիմ-
նա վոր վել ոչ թե ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի ՎԴ/1938/05/13 օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռից 
հե տո դի մո ղի նկատ մամբ Ըն կե րու թյան պար տա վո րու թյան նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
հա զա րա պա տի կը գե րա զան ցող պար տա վո րու թյան առ կա յու թյու նը, այլ նման պար տա-
վո րու թյան ան վի ճե լի ու թյու նը:

 

Անդ րա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու-
թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Սույն գոր ծով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան՝ ի դեմս Կո մի տե ի օգ տին առ կա է օ րի-
նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ա կտ, ո րը ներ կա յաց վել է կա տար ման, այ նու հետև՝ կա-
տա րո ղա կան վա րույթն ա վարտ վել է այն հիմ քով, որ ան հնա րին է պար զել պար տա պա նի 
գտն վե լու վայ րը, ի սկ հար կա դիր կա տա րո ղի և (կամ) պա հան ջա տի րոջ ձեռ նար կած` օ րեն քով 
թույ լատ րե լի բո լոր մի ջոց նե րը ե ղել են ա պար դյուն: Սույն ո րոշ մամբ ար տա հայ տած ի րա վա-
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կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով գոր ծի փաս տե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ տվյալ դեպ քում կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վարտ վել է պար տա տի-
րոջ հա մար բա ցա սա կան ել քով, ո ւս տի՝ պար տա տե րը չպետք է զրկ վի իր օգ տին կա յաց ված 
դա տա կան ակ տի կա տա րումն այլ ճա նա պար հով ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նից, որ պի սի 
հան գա մանքն ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից: 

Ինչ վե րա բե րում է թիվ Ե ԿԴ/0137/04/13 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի հայտ նած դիր-
քո րոշ մա նը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 171-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
դա տա կան ակ տերն օ րեն քով սահ ման ված լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում վե րա նայե լու 
մի ջո ցով

1) ա պա հո վում է օ րենք նե րի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա-
ռու թյու նը.

2) վե րաց նում է մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմն ա րար խախ տումն ե րը:
ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 10-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույ նան ման փաս

տե րով այլ գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ի րա վա կան նոր մի մեկ նա բա նու թյու նից 
տար բեր վող մեկ նա բա նու թյան դեպ քում դա տա րա նը պետք է հիմն ա վո րի օ րեն քի և այլ նոր-
մա տիվ ի րա վա կան ակ տի՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի մեկ նա բա նու թյու նից շեղ վե լը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ յու րա-
քան չյուր գործ իր փաս տա կան հան գա մանք նե րով ե զա կի է, և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի և 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տով տր ված ի րա վա կան մեկ նա բա նու թյան՝ հա մա-
պա տաս խան գոր ծով կի րա ռե լի ու թյան հար ցը լու ծե լիս, դա տա րան նե րը պետք է հա մադ րեն 
նա խա դե պային գոր ծի և քն նու թյան ա ռար կա գոր ծի է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս-
տե րը: Այ սինքն՝ դա տա րա նը նա խա դե պային ո րոշ մամբ տր ված օ րեն քի մեկ նա բա նու թյան՝ 
քնն վող գոր ծով կի րա ռե լի ու թյան հար ցը լու ծե լիս պետք է նախ ա ռանձ նաց նի այն փաս տա-
կան հան գա մանք նե րը, ո րոնք է ա կան նշա նա կու թյուն են ու նե ցել նա խա դե պային ո րոշ-
ման կա յաց ման հա մար և այ նու հետև դրանք հա մադ րի քնն վող քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի 
փաս տա կան հան գա մանք նե րի հետ՝ ո րո շե լով դրանց նույ նա կան լի նել կամ չլի նե լու հար ցը 
(տե՛ս, «Ա րաբ կիր Ալ կո ԼիկյորՕ ղու գոր ծա րան» ՍՊ ըն կե րու թյուն ը նդ դեմ Սոս Բաղ դա սա
րյա նի թիվ 3480(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 25.07.2008 թվա
կա նի ո րո շու մը): 

Այս պես, սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ պար տա տերն իր պա հան ջի բա վա րա րում 
ը նդ հան րա պես չի ստա ցել, ի սկ կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վարտ վել է այն հիմ քով, որ 
ան հնա րին է պար զել պար տա պա նի գտն վե լու վայ րը: Մինչ դեռ թիվ Ե ԿԴ/0137/04/13 գոր ծի 
փաս տե րի հա մա ձայն՝ վճիռն ամ բող ջու թյամբ կա տար վել էր, ի սկ կա տա րո ղա կան վա րույ թը՝ 
կարճ վել: Թիվ Ե ԿԴ/0137/04/13 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը տվյալ գոր ծի փաս տա կան 
հան գա մանք նե րը գնա հա տել է՝ հիմք ըն դու նե լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ և 
« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ և 41-րդ հոդ ված նե-
րը՝ ար ձա նագ րե լով, որ տվյալ գոր ծով պար տա տե րը չի հիմն ա վո րել կա տա րո ղա կան վա-
րույ թում իր հա մար բա ցա սա կան ել քը: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ստո րա դաս դա-
տա րան նե րը, սույն գոր ծի նկատ մամբ կի րա ռե լով թիվ Ե ԿԴ/0137/04/13 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը, ան տե սել են եր կու գոր ծե րի փաս տա կան հան-
գա մանք նե րի միջև առ կա է ա կան տար բե րու թյուն նե րը, ո րն էլ հան գեց րել է վե ճի սխալ լուծ-
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ման: 
Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ ստո րա դաս դա-

տա րա նը Կո մի տե ին զր կել է իր օգ տին կա յաց ված դա տա կան ակ տով պա հան ջի բա վա րա-
րում ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նից: 

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը 
վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ե ղել նույ նան ման փաս տա կան հան գա մանք ներ ու-
նե ցող թվով ե րեք դա տա կան գոր ծե րով (թիվ Ե ՇԴ/0020/04/14, թիվ Ե ՇԴ/0039/04/14 և թիվ 
Ե ՇԴ/0041/04/14) և սույն սնան կու թյան գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 
կող մից «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի հա կա սող մեկ նա բա նու թյուն նե-
րով կի րառ մամբ: 

Այս պես, վե րոգ րյալ ե րեք դա տա կան գոր ծե րով էլ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը 
և ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի եզ րա հան գու մը նույ նան ման են: Մաս նա վո րա պես, նշ ված 
գոր ծե րի փաս տա կան հան գա մանք նե րի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տել է 
« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
2-րդ կե տով սահ ման ված հիմ քով, քա նի որ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում 
ան հնա րին է ե ղել պար զել պար տա պան ըն կե րու թյան տնօ րե նի գտն վե լու վայ րը: 

Նշ ված ե րեք գոր ծե րով էլ ՀՀ սնան կու թյան դա տա րա նը (դա տա վոր՝ Ա. Կու բա նյան) 
մեր ժել է սնան կու թյան դի մու մը՝ ար ձա նագ րե լով, որ ՀՀ պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեն 
չի ներ կա յաց րել որ ևէ ա պա ցույց կա տա րո ղա կան վա րույ թը « Դա տա կան ակ տե րի հար կա-
դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի հիմ քով կամ նույն 
օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 8-րդ կե տի հիմ քով հա մա պա տաս խա նա բար ա վարտ ված կամ կա-
սեց ված լի նե լու վե րա բե րյալ: Ո ւս տի, դա տա րա նը գտել է, որ դի մո ղի կող մից չի հիմն ա վոր վել 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռից հե տո դի մո ղի նկատ մամբ պար տա պա նի պար տա վո րու-
թյան նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը գե րա զան ցող պար տա վո րու թյան առ-
կա յու թյու նը, ո րն է ա կան է սնան կու թյան դի մու մի քն նու թյան հա մար:

 Թիվ Ե ՇԴ/0020/04/14 գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նը (դա տա-
վոր ներ՝ Հ. Ե նո քյան, Տ. Նա զա րյան, Գ. Խան դա նյան) գտել է, որ «...կա տա րո ղա կան վա
րույ թի ա վար տը, այդ թվում՝ պար տա պա նի գտն վե լու վայ րը պար զե լու ան հնա րի նու թյան 
հիմ քով, ի նք նին հան դի սա նում է բա ցա սա կան ե լք պար տա տի րոջ հա մար, քա նի որ այն չի 
հան գեց նում որ ևէ ի րա վա կան հետ ևանք նե րի, մաս նա վո րա պես՝ հա րուց ված վա րույ թը ան
հայտ ժա մա նա կա հատ վա ծով մում է ա նար դյունք: Նույն մո տե ցում է դր ված նաև ՀՀ վճ ռա
բեկ դա տա րա նի թիվ Ե ԿԴ/0137/04/13 սնան կու թյան գոր ծով 18.07.2014 թվա կա նին կա յաց րած 
ո րոշ ման հիմ քում, նկա տի ու նե նա լով, որ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը ձևա վոր
ված է վճ ռի՝ կա տար ման փու լում գտն վե լու փաս տի հի ման վրա»:

 Թիվ Ե ՇԴ/0039/04/14 գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նը (դա տա-
վոր ներ՝ Ա. Պետ րո սյան, Լ. Գրի գո րյան, Դ. Սե րո բյան) գտել է, որ «...կա տա րո ղա կան վա րույ
թի ա վար տը կամ կա սե ցու մը պար տա տի րոջ հա մար բա ցա սա կան հետ ևանք դի տար կե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, թե ա րդյո՞ք նշ ված կա տա րո ղա կան 
վա րույ թի մի ջո ցով ի րա կան հնա րա վո րու թյուն գո յու թյուն ու նի պար տա տի րոջ պա հանջ նե
րի բա վա րար ման հա մար: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտ նում է, որ պար տա պա նի գտն վե լու 
վայ րի ան հայտ լի նե լը ա նո րոշ ժամ ե տով հե տաձ գում է դա տա կան ակ տի կա տա րու մը և 
կա տա րո ղա կան վա րույ թի՝ նշ ված հիմ քով ա վար տը վկա յում է պար տա տի րոջ պա հանջ նե
րի չբա վա րար վե լու և դա տա կան ակ տի ան կա տար մա լու մա սին:
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 Հաշ վի առ նե լով գոր ծի փաս տա կան հան գա ման քե րը՝ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար
ձա նագ րում է, որ սույն դեպ քում պար տա պա նի վճա րային պար տա վո րու թյունն ան վի ճե լի 
է, քա նի որ այն ճա նաչ ված է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով, ին չը ու ղ ղա կի ո րեն բխում 
է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից: Մի ա ժա մա նակ, 
սույն պա րա գա յում առ կա են դա տա րա նի վճ ռով պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու բո լոր 
հիմ քե րը»:

 Թիվ Ե ՇԴ/0041/04/14 գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նը (դա տա-
վոր ներ՝ Ա. Սմ բա տյան, Մ. Հար թե նյան, Ա. Մկրտ չյան) գտել է, որ «...կա տա րո ղա կան վա
րույ թի ա վար տը, այդ թվում` պար տա պա նի գտն վե լու վայ րը պար զե լու ան հնա րի նու թյան 
հիմ քով, ի նք նին հան դի սա նում է բա ցա սա կան ե լք պար տա տի րոջ հա մար, քա նի որ այն չի 
հան գեց նում որ ևէ ի րա վա կան հետ ևանք նե րի, մաս նա վո րա պես` հա րուց ված վա րույթն ան
հայտ ժա մա նա կա հատ վա ծով մում է ա նար դյունք: Նույն մո տե ցում է դր ված նաև ՀՀ վճ ռա
բեկ դա տա րա նի թիվ Ե ԿԴ/0137/04/13 սնան կու թյան գոր ծով 18.07.2014 թվա կա նին կա յաց րած 
ո րոշ ման հիմ քում` նկա տի ու նե նա լով, որ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը ձևա վոր
ված է վճ ռի` կա տար ման փու լում գտն վե լու փաս տի հի ման վրա»: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն սնան կու թյան գոր ծով Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նը և վե րոգ րյալ ե րեք գոր ծե րով ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
րա նը նույն նոր մը մեկ նա բա նել են հա կա սող մեկ նա բա նու թյամբ, որ պի սի հան գա ման քով էլ 
հիմն ա վոր վում է վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու և ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր-
ված՝ օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյունն ա պա հո վե լու 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյան կի րա ռու մը՝ նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո վել սույն 
հար ցի վե րա բե րյալ ի րա վուն քի զար գա ցու մը և մի ա տե սակ ու կան խա տե սե լի դա տա կան 
պրակ տի կայի ձևա վո րու մը:

 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լու հա-
մար: 

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 քն նու թյան հետ կապ ված այլ 
ծախ սե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ Վե րաքն նիչ կամ Վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քն նու թյան հետ կապ-
ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում ե ն

[« Դա տա կան ծախ սե րը» վեր տա ռու թյամբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 10-րդ] գլ խի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ սույն գործն ու ղարկ վում է նոր քն նու թյան, որ պի սի պա րա գա-
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յում դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ ան դրա դառ նալ գոր ծի քն նու թյան 
ներ կա փու լում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի 
նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
րա նի 31.05.2019 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ սնան կու թյան դա տա րան՝ նոր 
քն նու թյան։

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան ըն-
թաց քում:

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱ ՏՈՒԿ ԿԱՐ ԾԻՔ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տի կող մից թիվ Ե ՇԴ/0017/04/15 սնան կու թյան 

 գոր ծով 18.12.2019 թվա կա նին կա յաց ված ո րոշ ման վե րա բե րյալ 

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան 
պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան), գրա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով ՀՀ պե տա-
կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի (այ սու հետ` Կո մի տե) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա րա նի 31.05.2019 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա-
րու թյան Կո տայ քի տա րած քային հար կային տես չու թյան դի մու մի ը նդ դեմ « Մա գա նե» ՍՊԸ-ի 
(այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն)՝ սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, ո րո շել է «Վճ ռա բեկ բո ղո քը 
բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 31.05.2019 թվա կա նի 
ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ սնան կու թյան դա տա րան՝ նոր քն նու թյան»:

 Հա մա ձայն չլի նե լով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 
կող մից թիվ Ե ՇԴ/0017/04/15 սնան կու թյան գոր ծով կա յաց ված ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա-
կան և եզ րա փա կիչ մա սե րի հետ, ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի 9-րդ և 10-րդ մա սե րով, շա րադ րում ե նք հա տուկ կար ծիք նույն 
ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ մա սե րի վե րա բե րյալ:

 Սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն-
դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն 
ու նե նալ օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, 
քա նի որ այլ գոր ծե րով ստո րա դաս դա տա րան նե րի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան 
ակ տե րում «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծը կի րառ վել է հա կա սող մեկ նա-
բա նու թյամբ: Ո ւս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե լու 
դեպ քում պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կա-
րող են է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե-
լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար։ 

Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ 
է հա մա րել նաև ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. ա րդյո՞ք պար տա
պա նը կա րող է սնանկ ճա նաչ վել պար տա տի րոջ դի մու մի հի ման վրա այն դեպ քում, ե րբ 
պար տա տի րոջ օգ տին կա յաց ված դա տա կան ակ տի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան 
թեր թով հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վարտ վել է պար տա պա նի գտն վե լու վայ րը 
պար զե լու ան հնա րի նու թյան հիմ քով այն պա րա գա յում, ե րբ հար կա դիր կա տա րո ղը և (կամ) 
պա հան ջա տե րը ձեռ նար կել են օ րեն քով թույ լատ րե լի բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րը: 

Այս հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա լով վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ ման պատ ճա ռա բա
նա կան մա սին պետք է նշենք, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րը և վճ ռա
բեկ բո ղո քում նշ ված դա տա կան ակ տե րը պետք է հա մադր վե ին սույն գոր ծի հա մար ա ռանց
քային նշա նա կու թյուն ու նե ցող թիվ Ե ԿԴ/0137/04/13 գոր ծով 18.07.2014 թվա կա նի ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի կող մից ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հետ։

ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի Կենտ րո նի հար-
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կային տես չու թյունն ը նդ դեմ « Հիդ րոէ ներ գա շին» ՓԲԸ-ի թիվ Ե ԿԴ/0137/04/13 քա ղա քա ցի ա-
կան գոր ծով 18.07.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար տա հայ տել է դիր-
քո րո շում այն մա սին, որ ե րբ պար տա տերն ի հիմն ա վո րու մը վճա րային պար տա վո րու թյան 
ան վի ճե լի ու թյան վկա յա կո չում է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճիռ և նշում, որ այն գտն վում է 
հար կա դիր կա տար ման փու լում, մի ա ժա մա նակ պետք է հիմն ա վո րի հա րուց ված կա տա րո-
ղա կան վա րույ թի` իր հա մար բա ցա սա կան ել քը, այն է` կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վարտ-
վել է [ի րա 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 օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի հիմ քով [(պար տա պա
նը չու նի գույք կամ ե կա մուտ ներ, ո րոնց վրա կա րե լի է բռ նա գան ձում տա րա ծել և հար կա դիր 
կա տա րո ղի՝ նույն օ րեն քի 40րդ հոդ վա ծի եր րորդ մա սով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց
ված հե տա խու զու մը և (կամ) պա հան ջա տի րոջ կող մից պար տա պա նի գույ քը փնտ րե լու ու ղ
ղու թյամբ ձեռ նարկ ված՝ օ րեն քով թույ լատ րե լի բո լոր մի ջոց նե րը ե ղել են ա պար դյուն)] կամ 
կա սեց վել է նույն օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 8-րդ կե տի հիմ քով [(ե թե գույ քի բռ նա գանձ ման 
վե րա բե րյալ վճ ռի հար կա դիր կա տար ման ըն թաց քում պար տա պա նի ո ղջ գույ քի վրա բռ նա
գան ձում տա րա ծե լու պա րա գա յում պարզ վում է, որ այդ գույ քը օ րեն քով սահ ման ված նվա
զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կի և ա վե լի չա փով բա վա րար չէ պար տա տի րոջ 
(պա հան ջա տի րոջ) հան դեպ պար տա վո րու թյուն նե րի ամ բող ջա կան կա տա րում ա պա հո վե
լու հա մար կամ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյան որ ևէ կա տա րո
ղա կան վա րույ թով (վա րույթ նե րով) պար տա տի րոջ (պա հան ջա տի րոջ) պա հան ջը բա վա րա
րե լու դեպ քում գույ քի օ րեն քով սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կի 
և ա վե լի չա փով ան բա վա րա րու թյան դեպ քում ան հնա րին կդառ նա այդ կամ այլ կա տա րո
ղա կան վա րույ թով (վա րույթ նե րով) որ ևէ այլ պար տա տի րոջ (պա հան ջա տի րոջ) հան դեպ 
պար տա վո րու թյուն նե րի ամ բող ջա կան կա տա րու մը)]:

Քն նարկ ված նա խա դե պային ո րոշ մամբ ար տա հատ ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը կա-
ռուց ված է ե ղել բա ցա ռա պես դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման վա րույ թում պար-
տա պա նի՝ բռ նա գանձ ման են թա կա գույ քի ան բա վա րա րու թյան / բա ցա կա յու թյան/, ի նչ պես 
նաև կա տա րո ղա կան թերթ ներ կա յաց րած այլ պար տա տե րե րի առ կա յու թյամբ պայ մա նա-
վոր ված դա տա կան ակ տի /ակ տե րի/ ամ բող ջա կան կա տար ման հնա րա վո րու թյան հետ, ո րը 
բխում է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի պա հանջ նե րից 
և «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի տրա մա բա նու թյու նից, և դա տա կան ակ տի հար կա դիր 
կա տար ման վա րույ թում պար տա տի րոջ հա մար « բա ցա սա կան ե լք» ի րա վա կան եզ րույթն 
ը ստ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման պայ մա նա վոր վել և մեկ նա բան վել է 
բա ցա ռա պես « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ-
վա ծի 8-րդ կե տի և նույն օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի կի րառ ման հա մա-
տեքս տում։

 Հարկ է նշել, որ սույն գոր ծով ի նչ պես ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը, այն պես էլ ՀՀ վե-
րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նը կի րա ռել են թիվ Ե ԿԴ/0137/04/13 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը, հետ ևա բար սույն գոր ծի 
փաս տա կան հան գա մանք նե րի պայ ման նե րում, ե րբ հար կա դիր կա տա րո ղը չի ար ձա նագ-
րել գույ քի ան բա վա րա րու թյուն կամ բա ցա կա յու թյուն, վճ ռա բեկ դա տա րա նի նշ ված նա խա-
դե պային նշա նա կու թյուն ու նե ցող ի րա վա կան դիր քո րո շու մը կի րա ռե լի է ան վե րա պա հո րեն, 
քա նի որ չկա պար տա տի րոջ պա հան ջի բա վա րար մա նը սպառ նա ցող բա ցա սա կան ե լք։ 

Այս ա ռու մով չենք կա րող չն կա տել, որ սույն գոր ծով կա տա րո ղա կան վա րույ թում պար-
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տա պան է հան դի սա նում Ըն կե րու թյու նը և ոչ թե Ըն կե րու թյան տնօ րե նը, ո րի հե տա խու զումն 
ու չհայտ նա բե րու մը որ ևէ ա ղերս չու նեն գույ քի բռ նա գանձ ման վա րույ թի հետ։ Հետ ևա բար` 
սնանկ ճա նա չե լու դի մու մը մեր ժե լով՝ դա տա րա նը չէր կա րող դի մո ղին զր կել հար կա դիր 
կա տար ման ներ կա յաց րած վճ ռով ո րոշ ված գու մա րի բռ նա գանձ ման ի րա վուն քից։ Պետք 
է փաս տել նաև, որ դի մո ղը լի ար ժե քո րեն չի օ գտ վել « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա-
տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով պա հան ջա տի րո ջը վե րա պահ ված ի րա վունք նե րից, որ պի սի 
հան գա ման քը չի կա րող սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ան վան տակ հիմք 
հան դի սա նալ կա տա րո ղա կան վա րույ թում պար տա պան ճա նաչ ված Ըն կե րու թյա նը սնանկ 
ճա նա չե լու հա մար։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը պետք ի րա վա կան գնա հա տա կան տար այն հան գա ման քին, 
որ վճ ռա բեկ բո ղո քում դա տա րան նե րի կող մից միև նույն նոր մի հա կա սա կան մեկ նա բա նու-
թյուն նե րով կի րառ ված լի նե լու հան գա ման քը հիմն ա վո րե լու նպա տա կով ներ կա յաց ված դա-
տա կան ակ տե րում « պար տա տի րոջ հա մար բա ցա սա կան ե լք» ի րա վա կան եզ րույ թը ստո-
րա դաս դա տա րան նե րը կի րա ռել են վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան մեկ նա բա նու թյա նը 
հա կա սող մեկ նա բա նու թյամբ, մինչ դեռ սույն գոր ծով այն ճիշտ էր մեկ նա բան վել և կի րառ վել, 
ո ւս տիև սույն գոր ծով ներ կա յաց ված վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա էր մերժ ման։ 

Ինչ վե րա բեր վում է վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ մամբ ար ված վեր լու ծու թյա նը սույն գոր-
ծի և թիվ Ե ԿԴ/0137/04/13 գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի տար բե րու թյան վե րա բե-
րյալ, ա պա պետք է նշել, որ տար բեր գոր ծե րով փաս տա կան հան գա մանք նե րի տար բե րու-
թյուն նե րը չեն ազ դում ի րա վուն քի, ի րա վա կան նոր մի մեկ նա բան ման, այդ կա պակ ցու թյամբ 
ար տա հայտ ված ի րա վա կան ը նդ հան րա կան դիր քո րոշ ման վրա։

 Հարկ է նշել, որ այս դեպ քում ըն դա մե նը պետք էր գնա հա տել, թե վկա յա կոչ ված դա տա-
կան ակ տե րից, ո րն է հա կա սում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ար տա հայտ ված ի րա վա կան 
դիր քո րոշ մա նը կամ հա մա պա տաս խա նում դրան, քա նի որ հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման առ կա յու թյան պայ ման նե րում ստո րա դաս դա տա-
րան նե րը պար տա վոր են կա տա րել «ՀՀ դա տա կան օ րենս գիրք» սահ մա նադ րա կան օ րեն-
քով ի րենց վրա դր ված պար տա կա նու թյու նը` հետ ևե լու այդ ի րա վա կան դիր քո րոշ մա նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նա խա դե պային ո րոշ մամբ պար տա տի րոջ հա մար կա տա-
րո ղա կան վա րույ թի ա վար տի բա ցա սա կան ե լք է գնա հա տել այն ի մաս տով, որ կա տա րո-
ղա կան վա րույթն ա վարտ վել է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի հիմ քով կամ կա սեց վել է նույն օ րեն քի 37-րդ 
հոդ վա ծի 8-րդ կե տի հիմ քով:

 Պետք է նշել, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի եզ րա հան գու մը կա տա րո ղա կան վա րույ թով 
պա հան ջի ան մի ջա կան բա վա րա րում չս տա նա լու յու րա քան չյուր դեպք պա հան ջա տի րոջ 
հա մար բա ցա սա կան ե լք գնա հա տե լը վտան գում է սնանկ ճա նա չե լու հա մար պար տա դիր 
հիմ քի՝ ան վի ճե լի ու թյու նը և դրա կե տան ցի վե րա բե րյալ ձևա վոր ված ի րա վա կի րա ռա կան 
պրակ տի կայի կա յու նու թյունն ու ո րո շա կի ու թյու նը։ Մինչ դեռ հար կա դիր կա տար ման ներ կա-
յաց ված դա տա կան ակ տի առ կա յու թյան պայ ման նե րում « պար տա պա նի կե տանց» եզ րույ-
թը պայ մա նա վոր ված է կե տանց ված պար տա վո րու թյան հի ման վրա կա յաց ված դա տա կան 
ակ տի հար կա դիր կա տար ման վա րույ թում բա ցա ռա պես հար կա դիր կա տա րո ղի գոր ծո ղու-
թյուն նե րով։ 

Ինչ վե րա բեր վում է վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ ման այն փաս տար կին, որ սնան կու թյան 
վա րույթն ա վե լի ճկուն է, ա պա պետք է ա սել, որ դա բա վա րար հիմն ա վո րում չէ այս հար ցով 
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ձևա վոր ված դա տա կան պրակ տի կան փո խե լու հա մար, քա նի որ սնան կու թյան վա րույ թի ըն-
թա ցա կար գե րի ու սումն ա սի րու թյու նը և դրա վե րա բե րյալ ձևա վոր ված դա տա կան պրակ տի-
կան թույլ չէն տա լիս նման եզ րա հան գում ա նել զուտ այն հիմն ա վոր մամբ, որ ի նչ պես պար-
տա պա նի, այն պես էլ վեր ջի նիս գույ քի և դրա գտն վե լու վայրն ան հայտ լի նե լու դեպ քում ևս 
հե տա խու զումն ի րա կա նաց վում է ՀՀ ԱՆ հար կա դիր կա տա րումն ա պա հո վող ծա ռա յու թյան 
մի ջո ցով, « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով: 

Ընդ ո րում` գույ քային և դրա մա կան բռ նա գանձ ման վա րույթ նե րով պար տա պա նի գույ քի 
առ կա յու թյու նը, ո րի վրա կա րող է բռ նա գան ձում տա րած վել, թույլ է տա լիս շա րու նա կել կա-
տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը նույ նիսկ պար տա պա նի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից «որ պես բա ցա սա կան ել քով կա տա րո ղա կան վա րույ-
թի ա վարտ» եզ րույ թին տր վել է Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից թիվ Ե ԿԴ/0137/04/13 սնան-
կու թյան գոր ծով տր ված մեկ նա բա նու թյուն նե րից տար բեր վող, ա ռա վել տա րա ծա կան մեկ-
նա բա նու թյուն: Ը նդ ո րում` տր ված մեկ նա բա նու թյան տա րա ծա կա նու թյու նը վտան գել է նաև 
ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քը, այն ան թույ լատ րե լի է սնան կու թյան վա րույթ սկ սե լու գոր ծըն թա-
ցի սկզ բունք նե րի ա ռու մով:

Ն ման կերպ, սույն գոր ծով բարձ րաց ված ի րա վա կան խնդ րին պա տաս խա նե լու ա ռու-
մով սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի և հար կա դիր կա տա րո ղի լի ա զո րու թյուն նե րի տար-
բե րու թյուն նե րով չի կա րող հիմն ա վոր վել թիվ Ե ԿԴ/0137/04/13 սնան կու թյան գոր ծով ար-
տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մից շե ղու մը: Ի նչ վե րա բեր վում է գոր ծի փաս տա կան 
հան գա մանք նե րի տար բե րու թյան ազ դե ցու թյա նը գոր ծի ել քի վրա, ա պա վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շու մը բո լոր դեպ քե րում չի կա րող փոխ վել ը ստ ի րա վի ճա կի: 

Պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել նաև այն հան գա ման քի վրա, որ դա տա կան ակ տը հար-
կա դիր կա տար ման ներ կա յաց նե լու դեպ քում ան վի ճե լի դրա մա կան պար տա վո րու թյան կե-
տանց ի րա վա կան եզ րույ թը կի րա ռե լի չէ, քա նի որ պար տա վո րու թյան կե տանցն ար դեն ի սկ 
պայ մա նա վոր ված է հար կա դիր կա տար ման վա րույ թի գոր ծըն թաց նե րով և չի կա րող դր վել 
սնան կու թյան դի մու մի հիմ քում, հետ ևա բար վճ ռա բեկ բո ղո քի փաս տարկն այն մա սին, որ 
առ կա է դա տա կան ակ տով հաս տատ ված ան վի ճե լի դրա մա կան պար տա վո րու թյան 60-օ րյա 
կե տանց, հիմն ա վոր չէ, հաշ վի առ նե լով, որ այդ պար տա վո րու թյան վե րա բե րյալ դա տա կան 
ակ տը հար կա դիր կա տար ման ներ կա յաց ված լի նե լու պայ ման նե րում բա ցա կա յում են բռ նա-
գանձ ման են թա կա գույ քի ան բա վա րա րու թյան կամ բա ցա կա յու թյան վե րա բե րյալ հար կա-
դիր կա տա րո ղի կող մից կա յաց ված ո րո շումն եր։

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա գտ նում ե նք, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա էր մերժ ման։

 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ Ս. Ան տոնյան
 Ա. Բար սեղյան
 Տ. Պետ րոսյան
 Է. Սեդ րակյան
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Սնան կու թյան գործ թիվ ԼԴ4/0022/04/18
դա տա րա նի ո րո շում     2019թ.
Ս նան կու թյան գործ թիվ  ԼԴ4/0022/04/18 
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Խա ռա տյան
 Դա տա վոր ներ՝ Մ. Հար թե նյան
 Կ. Չի լին գա րյան 

 ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
զե կու ցող Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ 
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 26-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով ը ստ Սար գիս Ոս կա նյա նի դի մու մի՝ սնանկ ճա նա չե-

լու պա հան ջի մա սին, սնան կու թյան գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 
25.10.2018 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ Սար գիս Ոս կա նյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ա լեք սանդր Ծա տի-
նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Սար գիս Ոս կա նյա նը պա հան ջել է ի րեն ճա նա չել սնանկ:
ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Ա թա բե կյան) 

(այ սու հետ` Դա տա րան) 01.06.2018 թվա կա նի վճ ռով դի մու մը մերժ վել է:
ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

25.10.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Սար գիս Ոս կա նյա նի ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո ղո քը 
մերժ վել է, և Դա տա րա նի 01.06.2018 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Սար գիս Ոս կա նյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
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Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63րդ և 81րդ հոդ ված նե

րը, « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ
րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցի ա) 6րդ հոդ վա ծը, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 1113րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խու սա փել է ի րա վա կան գնա հա տա կան տալ այն հար ցին, 

թե ա րդյոք դա տա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գից ար տատպ ված դա տա կան ակ տե-
րը հան դի սա նում են պար տա վո րու թյուն նե րի չա փի վե րա բե րյալ հիմք հան դի սա ցող փաս-
տաթղ թեր, ի նչ պես նաև այն հան գա ման քին, թե ա րդյոք պար տա տե րե րի կող մից տր ված` 
պար տա վո րու թյուն նե րի չա փի մա սին տե ղե կանք նե րը պար տա վո րու թյան բնույ թի մա սին 
բա վա րար ա պա ցույց են:

Ս նան կու թյան գոր ծով դի մու մա տո ւի վրա պար տա վո րու թյան չա փի մա սին տե ղե կան-
քից բա ցի նաև պար տա վո րու թյան հիմք հան դի սա ցող այլ փաս տաթղ թեր ներ կա յաց նե լու 
պար տա կա նու թյուն դնե լը, ի նչ պես նաև պար տա վո րու թյան չա փը հաս տա տող դա տա կան 
ակ տե րի բնօ րի նակ ներ ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն դնելն այն դեպ քում, ե րբ դրանք 
հա սա նե լի են դա տա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գում, ան հա մա չափ պար տա կա նու-
թյուն ներ են և այն աս տի ճան ու այն կերպ են դժ վա րաց նում դի մու մա տո ւի դա տա րան դի մե-
լու ի րա վուն քը, որ խա թա րում են այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը։

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ օ րենս դի րը սնան կու թյան գոր ծով դի մու մա տո ւի 
վրա պար տա կա նու թյուն է դրել սնան կու թյան դի մու մը և կից փաս տաթղ թե րը ներ կա յաց նել 
օ րեն քով սահ ման ված ո րո շա կի պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, ի սկ դա տա րա նի վրա պար-
տա կա նու թյուն է դրել քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի հա րուց ման փու լում ստու գել ներ կա յաց ված 
դի մու մի և կից փաս տաթղ թե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը օ րեն քի պա հանջ նե րին ու ը ստ 
այդմ` կա յաց նել օ րեն քով սահ ման ված կոնկ րետ ո րո շումն ե րից որ ևէ մե կը (դի մումն ըն դու նել 
վա րույթ, մեր ժել ըն դու նու մը կամ այն վե րա դարձ նել): Ը նդ ո րում, այն դեպ քում, ե րբ դա տա-
րա նը « դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին» ո րոշ մամբ փաս տում է դի մու մի և կից փաս տաթղ-
թե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի պա հանջ նե րին, ա պա այդ հան գա ման քը, այլևս, ի րա վա կան 
ար գելք է դա տա րա նի հա մար, որ պես զի վեր ջինս հե տա գա յում կա յաց նի սնան կու թյան մա-
սին դի մու մը մեր ժե լու վե րա բե րյալ վճիռ և, ը նդ հա կա ռա կը, դա տա րա նի հա մար ա ռա ջա նում 
է պար տա կա նու թյուն՝ կա յաց նել սնանկ ճա նա չե լու մա սին վճիռ։

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 25.10.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն` դի մու մը բա վա րա րել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը`
1) Սար գիս Ոս կա նյա նը կա մա վոր սնան կու թյան դի մում է ներ կա յաց րել ՀՀ Լո ռու մար-

զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան` դի մու մում որ պես կից ներ կա յաց վող փաս տաթղ-
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թեր նշե լով և ներ կա յաց նե լով նաև ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա-
նի 14.10.2016 թվա կա նի թիվ ԼԴ1/0250/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով վճ ռի, « Ֆին քա» Ո ւՎԿ 
ՓԲԸ-ի կող մից 03.07.2014 թվա կա նից մինչև 22.01.2018 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ-
վա ծի հա մար 22.01.2018 թվա կա նին տր ված վար կի քաղ ված քի, ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 13.10.2017 թվա կա նի թիվ ԼԴ1/0801/02/17 քա ղա քա ցի ա կան գոր-
ծով վճ ռի, «Արդ շին բանկ» ՓԲԸ-ի կող մից 26.01.2018 թվա կա նի դրու թյամբ նույն թվա կա նին 
տր ված հա ճա խոր դի պար տա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կան քի, Սար գիս Ոս կա նյա-
նի ներ կա յա ցուց չին ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա-
դիր կա տա րումն ա պա հո վող ծա ռա յու թյան Լո ռու մար զային բաժ նի Ա լա վեր դի-Թու մա նյան 
տա րա ծաշր ջա նի բա ժան մուն քի պետ Գ. Ան տա շյա նի կող մից 23.01.2018 թվա կա նին հաս ցե-
ագր ված թիվ 648 գրու թյան և դրան կից փաս տաթղ թե րի (19 թեր թից), Սար գիս Ոս կա նյա նի 
ներ կա յա ցուց չին ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տա րումն ա պա հո վող ծա ռա յու թյան Լո ռու մար զային բաժ նի Ա լա վեր դի-Թու մա նյան տա-
րա ծաշր ջա նի բա ժան մուն քի պետ Գ. Ան տա շյա նի կող մից 06.02.2018 թվա կա նին հաս ցե ագր-
ված թիվ 1091 գրու թյան և դրան կից փաս տաթղ թե րի (16 թեր թից), ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նի 25.02.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-735 ո րոշ ման, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 23.03.2012 
թվա կա նի թիվ Ե ՇԴ/0220/02/11 ո րոշ ման պատ ճեն նե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 4-73).

2) դա տա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գից ար տատպ ված և կա մա վոր սնան կու-
թյան դի մու մին կից ներ կա յաց ված` ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 
կող մից թիվ ԼԴ1/0250/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 14.10.2016 թվա կա նին կա յաց ված վճ ռի 
հա մա ձայն` հայ ցը բա վա րար վել է, պա տաս խա նող ներ ԱՁ Սար գիս Սու րե նի Ոս կա նյա նից, 
Ան նա Գե ղա մի Մի քայե լյա նից և Ար սեն Ռա ֆի կի Ա ռա քե լյա նից հա մա պար տու թյան կար գով 
հօ գուտ « ՖԻՆ ՔԱ» ու նի վեր սալ վար կային կազ մա կեր պու թյուն փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե-
րու թյան բռ նա գանձ վել է 3.731,16 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ՝ վճար ման պա հի փո-
խար ժե քով, ո րից 3.141,34 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մը՝ որ պես մայր գու մա րի գծով 
գու մար, 577,60 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մը՝ որ պես տո կո սա գու մա րի մնա ցորդ, 
12,22 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մը՝ որ պես ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված կար գով ամ սա կան կե տանց ված մայր գու մա րի և տո կո սա գու մա-
րի նկատ մամբ հաշ վարկ ված տույժ: Մի ա ժա մա նակ վար կի ժամկ ե տանց գու մա րին հաշ վար-
կել և ԱՁ Սար գիս Սու րե նի Ոս կա նյա նից, Ան նա Գե ղա մի Մի քայե լյա նից և Ար սեն Ռա ֆի կի 
Ա ռա քե լյա նից հա մա պար տու թյան կար գով հօ գուտ « ՖԻՆ ՔԱ» ու նի վեր սալ վար կային կազ-
մա կեր պու թյուն փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան բռ նա գանձ վել են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տո կոս նե րը՝ սկ սած 17.03.2016 թվա կա նից մինչև 
պար տա վո րու թյան ամ բողջ մա րու մը (…) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 11-16).

3) կա մա վոր սնան կու թյան դի մու մին կից ներ կա յաց ված` « Ֆին քա» Ո ւՎԿ ՓԲԸ-ի կող-
մից 03.07.2014 թվա կա նից մինչև 22.01.2018 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար 
22.01.2018 թվա կա նին տր ված վար կի (պայ մա նագ րի հա մար` 340826) քաղ ված քի հա մա ձայն` 
վար կի մար ման վերջ նա ժամկ ետ է նշ ված 06.07.2017 թվա կա նը, ի սկ 22.01.2018 թվա կա նի 
դրու թյամբ Սար գիս Ոս կա նյա նի ժամկ ե տանց պար տա վո րու թյուն նե րի հան րա գու մա րը կազ-
մել է 2.602,37 Ա ՄՆ դո լար (հա տոր 1-ին, գ.թ. 17-20).

4) դա տա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գից ար տատպ ված և կա մա վոր սնան կու-
թյան դի մու մին կից ներ կա յաց ված ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 
կող մից թիվ ԼԴ1/0801/02/17 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 13.10.2017 թվա կա նին կա յաց ված վճ ռի 
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պատ ճե նի հա մա ձայն` հայ ցը բա վա րար վել է, պա տաս խա նող Սար գիս Սու րե նի Ոս կա նյա-
նից հօ գուտ «Արդ շին բանկ» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան բռ նա գանձ վել է վար կային 
պար տա վո րու թյան ը նդ հա նուր գու մա րը՝ 141.529,90 (մեկ հա րյուր քա ռա սուն մեկ հա զար հինգ 
հա րյուր քսա նի նը ամ բողջ 90) ՀՀ դրամ, ո րից՝ վար կի հիմն ա կան պարտ քը կազ մում է 107.510 
ՀՀ դրամ, վճար ման են թա կա տո կոս նե րը՝ 23.564,80 ՀՀ դրամ, այլ միջ նոր դավ ճար նե րի գծով 
պարտ քը՝ 5.800 ՀՀ դրամ (…) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 21-25).

5) կա մա վոր սնան կու թյան դի մու մին կից ներ կա յաց ված` «Արդ շին բանկ» ՓԲԸ-ի կող-
մից տր ված հա ճա խոր դի պար տա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կան քի հա մա ձայն` 
26.01.2018 թվա կա նի դրու թյամբ Սար գիս Ոս կա նյա նի վար կի մնա ցոր դը կազ մել է 107.510,00 
ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 26-27).

6) ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նը 26.02.2018 թվա կա նին ո րո-
շում է կա յաց րել դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին` պատ ճա ռա բա նե լով նաև, որ «տ վյալ դեպ-
քում Սար գիս Ոս կա նյա նի ներ կա յա ցուց չի կող մից ներ կա յաց ված դի մու մում վեր ջինս նշել 
է, որ ու նի պար տա վո րու թյուն ներ, մինչ դեռ դի մու մին կից ներ կա յաց վել են պար տա տե րե րի 
նկատ մամբ ու նե ցած պար տա վո րու թյուն նե րի չա փի վե րա բե րյալ պար տա տե րե րի կող մից 
տր ված տե ղե կու թյուն ներ, սա կայն չեն ներ կա յաց վել այդ տե ղե կու թյուն նե րի հիմք կազ մող 
փաս տաթղ թե րը, դի մու մին կից ներ կա յաց վել են դա տա կան ակ տե րի ար տատպ ված տար-
բե րակ ներ, ո րոն ցով հնա րա վոր չէ հաս տատ ված հա մա րել վե րոն շյալ փաս տե րը: Ի սկ ի նչ 
վե րա բեր վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան 
հար կա դիր կա տա րումն ա պա հո վող ծա ռա յու թյան կող մից տր ված փաս տաթղ թե րին, ա պա 
պետք է փաս տել, որ դրան ցով հնա րա վոր չէ պար զել պար տա պա նի կող մից ա մուս նու թյան 
ըն թաց քում ձեռք բեր ված և օ րեն քի ու ժով նրան հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
պատ կա նող, ի նչ պես նաև այլ պե տա կան մար մին նե րում գրանց ման են թա կա այլ գույ քի առ-
կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան փաս տը (բա ցա կա յում են կնոջ կող մից հա մա տեղ ա մուս-
նու թյան ըն թաց քում գույ քի ձեռք բեր ման վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ)» (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 2, 3).

7) ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նը, քն նե լով վե րը նշ ված ո րոշ ման դեմ 
Սար գիս Ոս կա նյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը, 04.04.2018 թվա կա նին ո րո շում է կա յաց րել վե-
րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու` ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 
26.02.2018 թվա կա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու և դի մու մը վա րույթ ըն դուն ված հա մա րե լու մա-
սին` պատ ճա ռա բա նե լով նաև, որ «Տ վյալ դեպ քում դի մու մա տո ւի կող մից սնանկ ճա նա չե լու 
պա հան ջի մա սին դի մու մին կից ներ կա յաց ված փաստթղ թե րի, մաս նա վո րա պես` « Ֆին քա» 
Ո ւՎԿ ՓԲԸ-ի կող մից 21.01.2018 թվա կա նի դրու թյամբ պար տա պան Սար գիս Ոս կա նյա-
նի վար կի քաղ ված քի, «Արդ շին բանկ» ՓԲԸ-ի կող մից 26.01.2018 թվա կա նին տր ված հա-
ճա խոր դի պար տա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կան քի, ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 14.10.2016 թվա կա նի թիվ ԼԴ1/0250/02/16, 13.10.2017 թվա կա նի 
թիվ ԼԴ1/0801/02/17 վճիռ նե րի` « Դա տա լեքս» տե ղե կատ վա կան ծրագ րի մի ջո ցով ար տատպ-
ված օ րի նակ նե րի, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար դա րա դա տու թյան նա-
խա րա րու թյան հար կա դիր կա տա րումն ա պա հո վող ծա ռա յու թյան Լո ռու մար զային բաժ նի 
Ա լա վեր դի-Թու մա նյան տա րա ծաշր ջա նի բա ժան մուն քում պար տա պան Սար գիս Ոս կա նյա-
նի վե րա բե րյալ 25.12.2017 թվա կա նին հա րուց ված թիվ 03917933 կա տա րո ղա կան վա րույ թի 
շր ջա նակ նե րում կա յաց ված ո րո շումն ե րի, է լեկտ րո նային հար ցումն ե րի, պա տաս խան նե րի 
պատ ճեն նե րի ու սումն ա սի րու թյու նից հետ ևում է, որ Սար գիս Ոս կա նյա նի ժամկ ե տանց պար-
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տա վո րու թյուն նե րի չա փը « Ֆին քա» Ո ւՎԿ ՓԲԸ-ի հան դեպ 22.01.2018 թվա կա նի դրու թյամբ 
կազ մել է 2.602,37 Ա ՄՆ դո լար, ի սկ ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 
թիվ ԼԴ1/0801/02/17 կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույ-
թը` Սար գիս Ոս կա նյա նից հօ գուտ «Արդ շին բանկ» ՓԲԸ-ի 141.529, 90 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե-
լու վե րա բե րյալ, ա վարտ վել է` կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում բռ նա գանձ-
ման են թա կա պար տա պա նին պատ կա նող գույք և դրա մա կան մի ջոց ներ չհայտ նա բեր վե լու 
հիմ քով: Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված օ րի նադ րույ թի վեր լու ծու-
թյու նից հետ ևում է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում սե փա կան սնան կու թյու նը ճա նա չե լու դի մում 
ներ կա յաց րած պար տա պանն ի նքն է կրում սույն հոդ վա ծով նա խա տես ված փաս տաթղ թե րը 
չներ կա յաց նե լու կամ թե րի ներ կա յաց նե լու, ի նչ պես նաև դրանք ներ կա յաց նե լու ան հնա րի-
նու թյան դեպ քում դրա վե րա բե րյալ պատ ճա ռա բան ված հիմն ա վո րում ներ կա յաց նե լու հետ 
կապ ված բո լոր ռիս կե րը: Հետ ևում է, որ տվյալ դեպ քում ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա-
րա նը զրկ ված չէր առ կա նյու թե րի հի ման վրա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու և «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված փաս տաթղ թե րի ներ կա յաց-
ման հան գա ման քին, ի նչ պես նաև դի մու մա տո ւի ի րա վա կան պա հան ջի հիմն ա վոր վա ծու-
թյա նը դա տաքն նու թյամբ ան դրա դառ նա լու հնա րա վո րու թյու նից: Շա րադ րյա լի հի ման վրա 
Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րանն ան-
հար կի սահ մա նա փա կել է դի մու մա տո ւի` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու-
թյամբ և Կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը» (հա տոր 
2-րդ, գ.թ. 120-122).

8) Դա տա րա նը 25.05.2018 թվա կա նին ո րո շում է կա յաց րել դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու 
մա սին (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 3, 4):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա-
կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան 
հա մար, ու գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան 
դիր քո րո շում նե րը` կա մա վոր սնան կու թյան վա րույ թում պար տա պա նի կող մից ներ կա յաց-
ված ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կա րող են է ա-
կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա-
կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: Մի ա ժա մա նակ վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 
պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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՝ ա ռեր ևույթ առ կա է մար-
դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմն ա 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 «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 11-րդ, 12-րդ և 13-րդ հոդ ված նե րի այն պի սի խախ տում, ո րը խա թա րել է ար դա-
րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը, և ո րի առ կա յու թյու նը հիմն ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան
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դրա դառ նալ հետ ևյալ հար ցադ րում ե րին.
1) ա րդյո՞ք կա մա վոր սնան կու թյան վա րույ թում պար տա տերվար կային կազ մա կեր պու

թյան կող մից տր ված հա ճա խոր դի պար տա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կան քը կա րող 
է բա վա րար գնա հատ վել պար տա վո րու թյան բնույ թը պար զե լու հա մար,

2) ա րդյո՞ք դա տա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գից ար տատպ ված վճ ռի օ րի նա կը 
կա րող է ո րակ վել պար տա վո րու թյան առ կա յու թյու նը և դրա չա փը հիմ ա վո րող թույ լատ րե լի 
ա պա ցույց:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն 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 վճ ռով` 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), 
ե թե պար տա պանն ան վճա րու նակ է:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` պար տա պա նը 
սե փա կան սնան կու թյան ճա նաչ ման նպա տա կով պար տա վոր է դի մել դա տա րան, ե թե առ կա 
են նույն օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տով սահ ման ված հիմ քե րը։

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` 
պար տա պա նը դա տա րա նի վճ ռով կա րող է սնանկ ճա նաչ վել` սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ` 
(կա մա վոր սնան կու թյան դի մում) ե թե պար տա պա նի պար տա վո րու թյուն ներն օ րեն քով սահ-
ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կի և ա վե լի չա փով գե րա զան ցում են 
պար տա պա նի ակ տիվն ե րի ար ժե քը` ի րա վա բա նա կան ան ձի դեպ քում` հաշ վա պա հա կան 
հաշ վառ ման կա նոն նե րի հի ման վրա կա տար ված գնա հատ մամբ, ֆի զի կա կան ան ձի դեպ-
քում` գնա հատ ման ստան դարտ նե րի հի ման վրա կա տար ված գնա հատ մամբ (հաշ վեկշ ռային 
ան վճա րու նա կու թյուն)։ Ակ տիվն ե րի ար ժե քի մեջ չի նե րառ վում այն ակ տիվն ե րի ար ժե քը, 
ո րոնց վրա օ րեն քի հա մա ձայն բռ նա գան ձում չի կա րող տա րած վել:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2.1-րդ կե տի հա մա ձայն` 
պար տա պա նը դա տա րա նի վճ ռով կա րող է սնանկ ճա նաչ վել` սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ 
(կա մա վոր ս նան կու թյան  դի մում)՝ ե թե պար տա պա նի հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա-
հանջ նե րով կա տար ման են թա կա պար տա վո րու թյուն նե րը գե րա զան ցում են պար տա պա նի 
ակ տիվն ե րի ար ժե քը` ի րա վա բա նա կան ան ձի դեպ քում` հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման կա-
նոն նե րի հի ման վրա կա տար ված գնա հատ մամբ, ֆի զի կա կան ան ձի կամ ան հատ ձեռ նար-
կա տի րոջ դեպ քում` գնա հատ ման ստան դարտ նե րի հի ման վրա կա տար ված գնա հատ մամբ 
(հաշ վեկշ ռային ան վճա րու նա կու թյուն)։ Ակ տիվն ե րի ար ժե քի մեջ չի նե րառ վում այն ակ տիվ-
նե րի ար ժե քը, ո րոնց վրա, օ րեն քի հա մա ձայն, բռ նա գան ձում չի կա րող տա րած վել:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի «բ» կե տի հա մա ձայն՝ 
կա մա վոր սնան կու թյան դի մում ներ կա յաց նե լու և այն հետ վերց նե լու ի րա վունք ու նեն` ֆի զի-
կա կան ան ձի ա նու նից` տվյալ ֆի զի կա կան ան ձը կամ նրա ներ կա յա ցու ցի չը:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` դի մու մում 
պետք է նշ վեն նաև պար տա տի րոջ դրա մա կան պա հան ջի չա փը, պարտ քի, վնաս նե րի, տու-
ժան քի (տու գան քի, տույ ժի) չա փե րը` հա մա պա տաս խան հաշ վարկ նե րով, պար տա վո րու թյան 
կամ դրա մա սի (մա սե րի) կա տար ման ժամկ ե տը, ա ռա ջարկ` ժա մա նա կա վոր կա ռա վար չի 
թեկ նա ծու թյան կամ հա մա ձայ նու թյուն` ը նտ րու թյու նը դա տա րա նին թող նե լու վե րա բե րյալ:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի հա մա ձայն` 
պար տա պա նի կող մից սե փա կան սնան կու թյու նը ճա նա չե լու կամ սնան կու թյան վտան-
գի ն պա տա կով դի մում ներ կա յաց նե լու դեպ քում դի մու մին կից ներ կա յաց վում են (ի սկ նույն 
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օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սի «զ» կե տով սահ ման ված դեպ քե րում պար տա պա նը 
պար տա վոր է ներ կա յաց նել) հետ ևյալ փաս տաթղ թե րը`

բ) պար տա պա նի պար տա տե րե րի և պար տա պան նե րի (այդ թվում` այն քա ղա քա ցի նե րի, 
ո րոնց ա ռջև պար տա պա նը պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում նրանց կյան քին և ա ռող ջու թյա-
նը վնաս պատ ճա ռե լու հա մար) ցու ցա կը, նրանց ա նուն նե րը (ան վա նումն ե րը), բնա կու թյան 
(գտն վե լու) վայ րը և ա ռան ձին պար տա վո րու թյուն նե րի, նե րա ռյալ` ար տա հաշ վեկշ ռային 
պար տա վո րու թյուն նե րի բնույ թը և չա փը: Նշ ված տե ղե կու թյուն նե րը պետք է նե րա ռեն 
նաև այն պար տա վո րու թյուն նե րը, ո րոնց ժամկ ե տը չի լրա ցել, ի նչ պես նաև պար տա պա նի 
տված ե րաշ խիք նե րը և ստանձ նած այլ պար տա վո րու թյուն նե րը:

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ օ րենս դի րը սահ մա նել է պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու եր կու ըն թա-
ցա կարգ՝ 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 ս նան կու թյան  դի մում):

 Սե փա կան սնան կու թյու նը ճա նա չե լու դի մու մի ձևը և բո վան դա կու թյու նը սահ ման ված 
են «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով: Մաս նա վո րա պես՝ օ րենս դի րը, հաշ վի առ նե լով սե-
փա կան սնան կու թյան ճա նաչ ման նպա տա կով դա տա րան դի մե լու պար տա կա նու թյան ծագ-
ման հիմ քե րը և սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ սնանկ ճա նաչ վե լու հիմ քե րը, իմ պե րա տիվ 
ձևով ամ րագ րել է կա մա վոր սնան կու թյան դի մո ղի կող մից պար տա տի րոջ դրա մա կան պա-
հան ջի չա փի, պարտ քի, վնաս նե րի, տու ժան քի (տու գան քի, տույ ժի) չա փե րի` հա մա պա տաս-
խան հաշ վարկ նե րով, պար տա վո րու թյան կամ դրա մա սի (մա սե րի) կա տար ման ժամկ ե տի, 
ժա մա նա կա վոր կա ռա վար չի թեկ նա ծու թյան վե րա բե րյալ ա ռա ջար կու թյան կամ դա տա րա նի 
ը նտ րու թյա նը թող նե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյան մա սին դի մու մում նշե լու պար տա կա-
նու թյու նը: Օ րենս դի րը դի մո ղի վրա է դրել նաև ա ռան ձին պար տա վո րու թյուն նե րի, նե րա-
ռյալ` ար տա հաշ վեկշ ռային ար տա վո րու թյուն նե րի բնույ թի և չա փի վե րա բե րյալ դի մու-
մին կից ա պա ցույց ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն՝ չմաս նա վո րեց նե լով ա պա ցույ ցի այն 
տե սա կը, ո րով կա րող են հա վաստ վել դի մու մի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
վե րոգ րյալ փաս տա կան հան գա մանք նե րը: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ կա մա վոր սնան կու թյան դի մու մին կից ներ կա յաց ված` պար տա տի րոջ կող մից 
տր ված տե ղե կան քը, ո րը պա րու նա կում է պար տա վո րու թյան ծագ ման հիմ քի վե րա բե-
րյալ հա մա պա տաս խան տե ղե կու թյուն ներ, և ո րով բա ցա հայտ վում է պար տա վո րու թյան 
բնույ թը, ևս կա րող է բա վա րար ա պա ցույց գնա հատ վել: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ-
մամբ սնան կու թյան վա րույ թի այս փու լում օ րենս դի րը կար ևո րել է մի այն պար տա վո րու թյան 
բնույ թի և չա փի բա ցա հայ տու մը, ին չը պայ մա նա վոր ված է սնան կու թյան վա րույ թի հե տա-
գա փու լե րի, մաս նա վո րա պես՝ պար տա տե րե րի կող մից պա հանջ նե րի ներ կա յաց ման փու-
լի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Պա հան ջի հիմ քում ըն կած փաս տա կան հան գա մանք նե րը 
հիմն ա վո րե լու ա ռա վել խիստ ա պա ցու ցո ղա կան շեմ օ րենս դի րը սահ մա նել է այս փու լում՝ 
պա հան ջա տի րոջ վրա դնե լով իր պա հան ջը հիմն ա վո րող փաս տաթղ թե րը ներ կա յաց նե լու 
ա պա ցուց ման բե ռը («Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մաս):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ կա մա վոր սնան կու թյան վա րույ-
թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից ել նե լով գոր ծում է այն կան խա վար կա ծը, որ դի մո ղը չի 
ա ռար կում ի ր՝ պար տա տի րոջ հան դեպ ստանձ նած պար տա վո րու թյան գո յու թյան կա պակ-
ցու թյամբ, ե րբ կա մա վոր սնան կու թյան դի մու մին կից դա տա րան է ներ կա յաց նում պար տա-
վո րու թյու նը հա վաս տող հա մա պա տաս խան ա պա ցույց ներ: Այդ ա պա ցույց նե րը վե րա բե րե-
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լի ու թյան, թույ լատ րե լի ու թյան և ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու նից գնա հա տե լուց հե տո 
դա տա րա նը դրանք գնա հա տում է ի րենց հա մակ ցու թյան մեջ բա վա րա րու թյան տե սան կյու-
նից` պար զե լու հա մար պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ և 2.1-րդ կե տե րով սահ ման ված հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյու-
նը:

 Վե րոգ րյա լից ել նե լով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ կա մա վոր սնան կու թյան վա-
րույ թում պար տա տի րոջ կող մից տր ված տե ղե կան քը, ո րը պա րու նա կում է նաև պար տա վո-
րու թյան հիմ քի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան տե ղե կու թյուն ներ, բա վա րար է պար տա վո-
րու թյուն նե րի բնույ թը պարզ ված հա մա րե լու հա մար:

  

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` դի մու մին կից 
ներ կա յաց վող փաս տաթղ թե րը ներ կա յաց վում են բնօ րի նա կով կամ պատ շաճ վա վե րաց ված 
պատ ճե նի ձևով: Դի մու մին կից ներ կա յաց վող փաս տաթղ թե րը բնօ րի նա կով կամ պատ շաճ 
վա վե րաց ված պատ ճե նը ներ կա յաց նե լու ան հնա րի նու թյու նը պետք է հիմն ա վոր վի դի մո ղի 
կող մից:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 13-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` նույն օ րեն քով 
նա խա տես ված պա հանջ նե րի պահ պան մամբ ներ կա յաց ված դի մու մը դա տա վորն ըն դու նում 
է վա րույթ` դի մումն ստա նա լու օ րը (...):

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն` 
դա տա վո րը վե րա դարձ նում է սնան կու թյան վե րա բե րյալ դի մու մը, ե թե չեն պահ պան վել նույն 
օ րեն քի 11-րդ և 12-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րը, և դա տա վո րը հիմն ա վոր չի հա մա րել հա-
մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րի ներ կա յաց ման ան հնա րի նու թյու նը:

Նշ ված օ րենսդ րա կան կար գա վո րումն ե 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, ամ բողջ այդ հոդ ված նե րի 
կար գա վոր ման հա մա տեքս տից ել նե լով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ օ րենս դիրն 
իմ պե րա տիվ ձևով ամ րագ րել է դի մու մա տո ւի պար տա կա նու թյու նը` դի մու մին կից ներ կա-
յաց վող փաս տաթղ թե րը ներ կա յաց նել բնօ րի նա կով կամ պատ շաճ վա վե րաց ված պատ ճե նի 
ձևով: Ը նդ ո րում, փաս տաթղ թե րի բնօ րի նա կը կամ պատ շաճ վա վե րաց ված պատ ճե նը ներ-
կա յաց նե լու ան հնա րի նու թյան ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյունն օ րենսդ րի կող մից դր վել 
է հենց դի մո ղի վրա: Մի ա ժա մա նակ դա տա րա նին ի րա վունք է վե րա պահ վել «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հիմ քով վե րա դարձ նել դի մու մը, ե թե 
վե րը նշ ված պա հան ջը դի մո ղի կող մից չի պահ պան վել, և դա տա վո րը հիմն ա վոր չի հա մա րել 
հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րի ներ կա յաց ման ան հնա րի նու թյու նը: Այս պի սով, հաշ վի 
առ նե լով դա տա վա րու թյան յու րա քան չյուր փու լի դե րը, նշա նա կու թյունն ու ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծի հա րուց ման փու լի նպա-
տա կը տվյալ դեպ քում դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցի լու ծումն է: Օ րենս դի րը, այդ ի սկ 
նկա տա ռու մից ել նե լով, սահ մա նել է, որ այն պետք է ա վարտ վի ո րո շա կի ակ տի ըն դուն մամբ, 
այն է` դա տա րա նի կող մից դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու, ըն դու նու մը մեր ժե լու կամ վե րա-
դարձ նե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ի նչ պես դա տա վա րու թյան յու րա քան չյուր փուլ, այն-
պես էլ գոր ծի հա րուց ման փուլն ո ւղղ ված է յու րա քան չյուր ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան 
ի րա վուն քի ի րաց ման ա պա հով մա նը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման մո տե ցու մը պայ մա նա-
վոր ված է այն հան գա ման քով, որ յու րա քան չյուր ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը 
պահ պան ված է հա մար վում նաև այն դեպ քում, ե րբ ան ձը հնա րա վո րու թյուն ու նի ստա նա լու 
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ո րո շա կի, հաս տա տուն ո րո շում` կապ ված իր ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի հետ, 
ու կա րող է հա մոզ ված լի նել, որ ո րոշ ժա մա նակ ան ց այդ ո րո շու մը չի վե րաց վի (տե՛ս, Գա յա նե 
Վար դա նյանն ը նդ դեմ Վար դան և Մի շա Վար դա նյան նե րի ու մյուս նե րի թիվ Ա ՐԴ/0062/02/08 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տով ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունքն ան հրա ժեշտ է մեկ նա բա նել 
Կոն վեն ցի այի նա խա բա նի լույ սի ներ քո, ո րն, ի թիվս այ լոց, ի րա վուն քի գե րա կա յու թյունն 
ամ րագ րում է որ պես Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րի ը նդ հա նուր ժա ռան գու թյան մաս: 
Ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան հիմն ա րար հայե ցա կե տե րից է ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ-
բուն քը, ո րը պա հան ջում է, inter alia, որ պես զի դա տա րա նի կող մից որ ևէ հար ցի կա պակ ցու-
թյամբ կա յաց ված վերջ նա կան դա տա կան ակ տը կաս կած չհա րու ցի (տե՛ս, Բրու մա րես կուն 
ը նդ դեմ Ռու մի նի այի թիվ 28342/95 գան գա տով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա
րա նի 28.10.1999 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 61):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ կա մա վոր սնան կու թյան դի-
մումն ար դեն ի սկ վա րույթ ըն դուն ված լի նե լու պա րա գա յում դի մու մին կից ներ կա յաց ված՝ 
դա տա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գից ար տատպ ված վճ ռի օ րի նա կի՝ որ պես պար տա-
վո րու թյան առ կա յու թյու նը հիմն ա վո րող ա պա ցույ ցի թույ լատ րե լի ու թյան և ար ժա նա հա վա-
տու թյան հար ցին ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 2016 թվա կա նի հու լի սի 12-ի թիվ ՍԴՈ-
1293 ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 2016 թվա կա նի հու լի սի 12-ի թիվ ՍԴՈ-1293 ո րոշ-
մամբ նշել է. «(...) վե ճի ա ռար կա ի րա վա նոր մի շր ջա նակ նե րում վկա յա կոչ վող դա տա կան 
ակ տե րը բո ղո քին կցե լու պա հան ջը ոչ ի րա վա չափ կեր պով ծան րա բեռ նում է բո ղո քա բե րին: 
Ա վե լին, նման պա հան ջը ոչ մի այն ոչ հա մար ժեք սահ մա նա փա կում է դա տա րա նի մատ չե-
լի ու թյան և դա տա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջո ցի ի րա վունք նե րի ի րա ցու մը, 
այլև Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ի րա վուն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան ա պա հով ման 
սահ մա նադ րաի րա վա կան գոր ծա ռույ թի ար դյու նա վետ և ամ բող ջա կան ի րաց ման ա ռու մով 
խո չըն դոտ է հան դի սա նում` հնա րա վո րու թյուն չտա լով Վճ ռա բեկ դա տա րա նին օ րեն քով 
սահ ման ված այլ հիմ քե րի բա վա րար ման պա րա գա յում վճ ռա բեկ բո ղոքն ըն դու նել վա րույթ 
և ի րա կա նաց նել ար դա րա դա տու թյուն: Վկա յա կոչ վող դա տա կան ակ տե րը կցե լու պա հանջ 
նա խա տե սելն այն պա րա գա յում, ե րբ դրանք հա սա նե լի են դա տա վա րու թյան կող մե րին և ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նին (այդ թվում` հա մա ցան ցի հա մա պա տաս խան պաշ տո նա կան կայ քէ-
ջե րից օ գտ վե լու մի ջո ցով), հիմն ա վոր չէ»:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա րա նը, վճի ռը դա տա կան իշ խա նու-
թյան պաշ տո նա կան կայ քում հրա պա րա կե լով, այն հա սա նե լի է դարձ նում ի նչ պես դա տա վա-
րու թյան մաս նա կից նե րին, այն պես էլ ցան կա ցած այլ ան ձի` այդ թվում այլ դա տա րան նե րին: 
Այ սինքն` դա տա րանն ու նի ի րա կան հնա րա վո րու թյուն վճի ռը նույ նա կա նաց նող հա մա պա-
տաս խան բա վա րար տե ղե կու թյուն նե րի (մաս նա վո րա պես, վկա յա կոչ վող դա տա կան ա կտն 
ըն դու նած մարմն ի ան վա նու մը, դա տա կան ակ տի ան վա նու մը, ըն դուն ման ամ սա թի վը, գոր-
ծի հա մա րը) առ կա յու թյան դեպ քում ստու գել վճ ռի բո վան դա կու թյու նը և օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտ նե լու հան գա ման քը: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ այն դեպ-
քում, ե րբ կա մա վոր սնան կու թյան վա րույ թում որ պես պար տա վո րու թյան առ կա յու թյու նը 
հիմն ա վո րող ա պա ցույց դի մու մին կից ներ կա յաց վում է դա տա կան տե ղե կատ վա կան հա-
մա կար գից ար տատպ ված վճ ռի օ րի նա կը, դա տա րա նը` դրա ար ժա նա հա վա տու թյու նը գնա-
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հա տե լիս զրկ ված չէ ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված դա-
տա կան իշ խա նու թյան պաշ տո նա կան կայ քից օ գտ վե լու և դրա մի ջո ցով վճ ռի իս կու թյու նը 
ստու գե լու հնա րա վո րու թյու նից: 

Ա վե լին, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե րոն շյալ ո րոշ ման լույ սի ներ քո Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ դա տա րա նի կող մից դա տա կան տե ղե կատ վա կան 
հա մա կար գից ար տատպ ված վճի ռը՝ որ պես պար տա վո րու թյան առ կա յու թյու նը հիմն ա վո րող 
ա պա ցույց, ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյան բա ցա ռու մը` այն ա մեն դեպ քում ան թույ լատ րե-
լի ա պա ցույց գնա հա տե լով, փաս տո րեն, ոչ ի րա վա չափ կեր պով ծան րա բեռ նում է կա մա վոր 
սնան կու թյան դի մո ղին:

 Վե րոգ րյա լից ել նե լով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ կա մա վոր սնան կու թյան 
դի մու մը վա րույթ ըն դուն ված լի նե լու և դի մու մին կից՝ ի հիմն ա վո րումն վճա րային պար տա-
վո րու թյան դա տա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գից ար տատպ ված վճիռ ներ կա յաց վե-
լու դեպ քում, դա տա րա նը պետք է այն ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու նից գնա հա տե լիս 
օ գտ վի դա տա կան իշ խա նու թյան պաշ տո նա կան կայ քից և տվյալ ա պա ցույ ցը մյուս թույ լատ-
րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց նե րի հետ մի ա սին գնա հա տի դրանց բա վա րա րու թյան տե-
սան կյու նից, պար զե լու հա մար պար տա պա նի սնան կու թյան հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյու նը 
կամ բա ցա կա յու թյու նը՝ կա յաց նե լու հա մար պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին կամ 
կա մա վոր սնան կու թյան դի մու մը մեր ժե լու մա սին վճիռ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե
րի նկատ մամբ.

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը դի մու մի մերժ ման հիմ քում դրել է նաև այն հան գա ման քը, 
որ «տ վյալ դեպ քում պար տա պան Սար գիս Ոս կա նյա նը սե փա կան սնան կու թյու նը ճա նա չե լու 
պա հան ջով իր դի մու մի հիմ քում դրել է դա տա կան ակ տե րի չս տո րագր ված ու ար տատպ ված 
տար բե րակ ներ, ի նչ պես նաև պար տա վո րու թյան առ կա յու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կանք ներ: 
Սույն գոր ծով դի մու մա տո ւի ներ կա յա ցուց չի կող մից ներ կա յաց ված դի մու մում վեր ջինս նշել 
է, որ Սար գիս Ոս կա նյանն ու նի պար տա վո րու թյուն ներ, ո րը հիմն ա վո րե լու հա մար դի մու-
մին կից ներ կա յաց վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նի 2016 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 14-ի թիվ ԼԴ1/0250/02/16 քա ղա քա ցի ա-
կան գոր ծով վճ ռի և 2017 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 13-ի թիվ ԼԴ1/0801/02/17 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով վճ ռի չս տո րագր ված ու ար տատպ ված տար բե րակ ներ, ո րոն ցով հնա րա վոր չէ հաս-
տատ ված հա մա րել Սար գիս Սու րե նի Ոս կա նյա նի` պար տա տե րե րի հան դեպ որ ևէ չա փով 
պար տա վո րու թյուն նե րի առ կա յու թյան փաս տը: Բա ցի այդ, դի մու մին կից ներ կա յաց վել են 
նաև « Ֆին քա» ու նի վեր սալ վար կային կազ մա կեր պու թյուն փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու-
թյան և «Արդ շին բանկ» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան կող մից տր ված տե ղե կանք ներ` 
պար տա վո րու թյուն նե րի չա փի վե րա բե րյալ, ին չը Դա տա րա նի գնա հատ մամբ չի կա րող հիմք 
հան դի սա նալ պար տա տե րե րի նկատ մամբ պար տա վո րու թյուն նե րի առ կա յու թյան փաս տը 
հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար, քա նի որ դի մու մա տո ւի կող մից չեն ներ կա յաց վել այդ տե-
ղե կու թյուն նե րի հիմք կազ մող պատ շաճ փաս տաթղ թե րը: Մի ա ժա մա նակ Դա տա րա նը փաս-
տում է, որ ներ կա յաց ված տե ղե կանք նե րը և ո րոշ գու մար նե րի չա փը մի այն ներ կա յաց ված 
տե ղե կանք նե րում զե տեղ ված լի նե լը` ա ռանց վար կային պայ մա նագ րի և դրա ան բա ժա նե լի 
մա սը կազ մող պայ ման նե րի առ կա յու թյան (պատ շաճ վա վե րաց ված վճ ռի բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում), չի կա րող բա վա րար հա մար վել դրա մա կան պար տա վո րու թյուն ու նե նա լու փաս-
տը հիմն ա վոր ված հա մա րե լու հա մար, քա նի որ մի այն պա հան ջա տի րոջ տված մի ա կող մա նի 
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փաս տա թուղ թը չի կա րող բա վա րար հա մար վել պար տա վո րու թյան չա փը և առ կա յու թյու նը 
հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար: Այս պի սով, վե րը թվարկ ված ո ղջ ա պա ցույց նե րի հա մակց-
ված գնա հատ մամբ Դա տա րա նը հաս տատ ված է հա մա րում այն փաս տը, որ պար տա պա-
նի մոտ առ կա չեն ա ռեր ևույթ ան վճա րու նա կու թյան հատ կա նիշ ներ, քա նի որ պար տա պա նի 
պար տա վո րու թյուն ներն օ րեն քով սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա-
տի կի և ա վե լի չա փով չեն գե րա զան ցում պար տա պա նի ակ տիվն ե րի ար ժե քը (պար տա վո րու-
թյան փաս տի բա ցա կա յու թյուն)»:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Սար գիս Ոս կա նյա նի ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո-
ղո քը և Դա տա րա նի վճի ռը թող նե լով ան փո փոխ, հիմն ա վոր է հա մա րել Դա տա րա նի վե րը 
շա րադր ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ա պա ցույ ցի գնա հա տու մը ա պա ցույց նե րի 
տրա մա բա նա կան և ի րա վա բա նա կան ո րա կումն է՝ դրանց վե րա բե րե լի ու թյան, թույ լատ րե լի-
ու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան և բա վա րա րու թյան տե սան կյու նից: Ը նդ ո րում, ա պա ցույց-
նե րի բա վա րա րու թյու նը գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի այն պի սի հա մակ ցու թյունն է, 
ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս վերջ նա կան եզ րա հան գում կա տա րել ո րոն վող փաս տե րի 
առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան վե րա բե րյալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դի մու մին կից ներ կա յաց ված` « Ֆին քա» Ո ւՎԿ 
ՓԲԸ-ի կող մից 21.01.2018 թվա կա նի դրու թյամբ պար տա պան Սար գիս Ոս կա նյա նի վար կի 
քաղ ված քը, «Արդ շին բանկ» ՓԲԸ-ի կող մից 26.01.2018 թվա կա նին տր ված հա ճա խոր դի պար-
տա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կան քը գնա հա տե լիս Դա տա րա նը պետք է պար զեր՝ 
ա րդյոք դրանք պա րու նա կում են նաև պար տա վո րու թյան հիմ քի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս-
խան բա վա րար տե ղե կու թյուն ներ՝ պար տա վո րու թյուն նե րի բնույ թը բա ցա հայ տե լու հա մար: 
Մինչ դեռ Դա տա րա նը սահ մա նա փակ վել է մի այն պար տա վո րու թյան հիմ քի վե րա բե րյալ 
ա պա ցույց նե րի բա ցա կա յու թյան դա տո ղու թյամբ՝ ան տե սե լով, որ պար տա տի րոջ կող մից 
տր ված մի ա կող մա նի տե ղե կան քը ևս կա րող է բա վա րար տե ղե կու թյուն ներ բո վան դա կել 
պար տա վո րու թյան բնույ թի վե րա բե րյալ: Նշ ված հան գա մանքն ան տես վել է նաև Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի կող մից: 

Ինչ վե րա բե րում է ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 14.10.2016 
թվա կա նի թիվ ԼԴ1/0250/02/16 և 13.10.2017 թվա կա նի թիվ ԼԴ1/0801/02/17 վճիռ նե րի՝ դա տա-
կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գից ար տատպ ված օ րի նակ նե րի վե րա բե րյալ ստո րա դաս 
դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն ե րին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով դի մու մա տու Սար գիս Ոս կա նյա-
նը, ու նե նա լով ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 04.04.2018 թվա կա նի և ՀՀ 
Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 25.05.2018 թվա կա նի ո րո շումն ե-
րը, ո րոն ցով նրա դի մումն երն ըն դուն վել են վա րույթ, ը ստ է ու թյան, ստա ցել է ո րո շա կի, 
հաս տա տուն ո րո շում` կապ ված իր ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի հետ, ու դա-
տա րան նե րի կող մից որ պես այդ հար ցի կա պակ ցու թյամբ կա յաց ված դա տա կան ակ-
տեր, կա րող էր հա մոզ ված լի նել, որ ո րոշ ժա մա նակ ան ց այդ ո րո շու մը « չի վե րաց վի»: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րը նշ ված հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման-
քով, որ օ րենս դի րը «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 13-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա-
սե րով իմ պե րա տիվ ձևով ամ րագ րել է դա տա վո րի պար տա կա նու թյու նը դի մումն ըն-
դու նել վա րույթ, ե թե պահ պան վել են նույն օ րեն քով նա խա տես ված պա հանջ նե րը:   
Այ սինքն` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն դեպ քում, ե րբ դա տա րան նե րի կող մից 
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կա յաց վել է դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շում, ա պա դի մո ղի մոտ ար դեն ձևա վոր-
վում է այն հա մոզ մուն քը, որ դի մու մը ներ կա յաց վել է օ րեն քի պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, 
այդ թվում` պահ պան ված է նաև օ րեն քով սահ ման ված կար գով դի մու մին կից ներ կա յաց ված 
փաս տաթղ թե րին ներ կա յաց վող պա հանջն ա ռն վազն թույ լատ րե լի ու թյան ա ռու մով՝ դրա 
ներ կա յաց ման ձևի տե սան կյու նից: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րը 
նշ ված փաս տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը դի մու մին կից ներ կա յաց ված լի նե լու և դի մու մը վա-
րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շումն եր կա յաց ված լի նե լու պայ ման նե րում Սար գիս Ոս կա նյա նի 
մոտ ձևա վոր վել է այն հա մոզ մուն քը, որ դի մու մը ներ կա յաց վել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի պա հանջ նե րի պահ պան մամբ: Այ սինքն՝ դի մու մի ը ստ է ու թյան քն նու թյան փու լում 
Դա տա րանն այլևս չէր կա րող ներ կա յաց ման ձևի տե սան կյու նից թույ լատ րե լի ու թյան հարց 
կր կին բարձ րաց նել` սահ մա նա փակ վե լով մի այն այդ ա պա ցույց նե րի ար ժա նա հա վա տու-
թյան և բա վա րա րու թյան տե սան կյու նից գնա հատ մամբ: Ը նդ ո րում, ստո րա դաս դա տա րան-
ներն այդ փաս տաթղ թե րի ար ժա նա հա վա տու թյան գնա հա տու մը կա րող է ին ի րա կա նաց նել՝ 
օգ տա գոր ծե լով դա տա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի տվյալ նե րը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով չի ի րա կա նաց-
վել լրիվ և բազ մա կող մա նի քն նու թյուն՝ գոր ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման 
ո ւղ ղու թյամբ, հետ ևա բար առ կա է գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն՝ սույն ո րոշ մամբ 
ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո գոր ծի հան գա մանք նե րը պար-
զե լու հա մար:

 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա-
վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 364-րդ և 365-րդ հոդ ված նե րի 
ու 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ մա սե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու 
հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում ան հրա ժեշտ է կի-
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ 
կե տով սահ ման ված` դա տա րա նի ա կտն ամ բող ջու թյամբ բե կա նե լու և գոր ծը հա մա պա տաս-
խան ստո րա դաս դա տա րան` նոր քն նու թյան ու ղար կե լու լի ա զո րու թյու նը: Ը նդ ո րում, գոր ծի 
նոր քն նու թյան ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է հե տա զո տել դի մու մին կից ներ կա յաց ված փաս-
տաթղ թե րը` Սար գիս Ոս կա նյա նի կող մից ներ կա յաց ված կա մա վոր սնան կու թյան դի մու մում 
նշ ված` «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված հիմ քե-
րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը պար զե լու հա մար:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 102-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` պե տա կան տուր քի գանձ ման օբյեկտ նե րը, պե տա կան տուր քի չա փը և վճար ման կար-
գը սահ ման վում են « Պե տա կան տուր քի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` վե րաքն նիչ կամ Վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քն նու թյան հետ կապ-
ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են նույն գլ խի կա-
նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ի ա» կե տի հա մա-
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ձայն` դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զատ վում են` պար տա պա նը` սե-
փա կան ան վճա րու նա կու թյու նը (ս նան կու թյու նը) ճա նա չե լու հա մար ներ կա յաց վող հայ ցա-
դի մումն ե րով:

 Նույն հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սում նշ ված ան ձինք տուր քի վճա րու մից ա զատ վում են նաև 
դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, ի սկ Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի ո րո շու մը են թա կա է բե կան ման՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 102-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի և « Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի վկա յա կոչ ված ի րա վա կար գա վո րումն ե րը, գտ նում է, որ վճ ռա բեկ 
բո ղո քի հա մար պե տա կան տուր քի հար ցը պետք է հա մա րել լուծ ված:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 25.10.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ սնան կու թյան դա տա րան նոր քն նու-
թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի հար ցը հա մա րել լուծ ված:
3. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա կա 

չէ բո ղո քարկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Սնան կու թյան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/0462/04/16
դա տա րա նի ո րո շում  2019թ. 
Սնան կու թյան գործ թիվ  Ե ԱՔԴ/0462/04/16
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Գ. Խան դա նյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
զե կու ցող  Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ 
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով ը ստ դի մու մի « Մանտ րա Մա կի նա Լի մի թեդ» ըն կե-

րու թյան (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն)՝ «Աշ տա րակ Կաթ» ՓԲԸ-ին (այ սու հետ՝ Կազ մա կեր պու-
թյուն) սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, սնան կու թյան գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա րա նի 17.07.2019 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հա յաս տան» 
ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Բանկ) ներ կա յա ցուց չի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է Կազ մա կեր պու թյա նը ճա նա չել սնանկ: 
Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր 

ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ռ. Բու նի ա թյան) 19.12.2016 թվա կա նի վճ ռով դի մու-
մը բա վա րար վել է: 

Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 17.02.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ Կազ մա կեր պու թյան սնան կու-
թյան գոր ծով պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը հաս տատ վել է մաս նա կի ո րեն, նույն ո րոշ-
մամբ հաս տատ վել է նաև Բան կի պա հան ջը՝ 10.803.160,73 Ա ՄՆ դո լա րի և 21.170.000 ՀՀ դրա-
մի չա փով՝ որ պես ա պա հով ված պա հանջ: 
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Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 20.09.2017 թվա կա նի « Գույ քի վա ճառ քը հրա պա րա կային սա-
կար կու թյուն նե րով ի րա կա նաց նե լը թույ լատ րե լու մա սին» ո րոշ մամբ թույ լատր վել է նաև 
Կազ մա կեր պու թյան պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար Բան կի օգ տին գրա վադր ված` Լո ռու 
մար զի Լո ռոնց գո մեր հան դա մաս հանգր վան-հա մա լիր հաս ցե ում գտն վող, եր րորդ ան ձ 
Հայկ Ա փո յա նին պատ կա նող ան շարժ գույ քի (5,2 հա ը նդ հա նուր մա կե րե սով հո ղա տա րածք 
և 1.899,34քմ ը նդ հա նուր մա կե րե սով շենք-շի նու թյուն) (այ սու հետ՝ Ան շարժ գույք) վա ճառ քը՝ 
79.730.000 ՀՀ դրամ մեկ նար կային ար ժե քով: 

ՀՀ սնան կու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Խա չատ րյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
26.02.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ քա ղա քա ցի ա կան գործն ըն դուն վել է վա րույթ:

 Բան կը 03.05.2019 թվա կա նին միջ նոր դել է Բան կի գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող Ան-
շարժ գույ քը, որ պես սե փա կա նու թյուն, փո խան ցել Սար գիս Վար դա նյա նին և վեր ջի նիս փո-
խանց վե լու դեպ քում պար տա տե րե րի ռե եստ րում հաշ վառ ված Բան կի պա հան ջը նվա զեց նել 
գրա վադր ված գույ քի վեր ջին չկա յա ցած ա ճուր դի մեկ նար կային գնի (25.020.124 ՀՀ դրա մի) և 
ան շարժ գույ քի պահ պան ման, փո խանց ման ծախ սե րի և կա ռա վար չի վար ձատ րու թյան հա-
մար վճար ված (վ ճար ման են թա կա) գու մար նե րի տար բե րու թյան չա փով. Բան կը, որ պես կա-
ռա վար չի վար ձատ րու թյան գու մար, վճա րել է 1.251.006 ՀՀ դրամ (25.020.124*5%):

 Դա տա րա նի 31.05.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ Բան կի միջ նոր դու թյու նը մերժ վել է: 
ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

17.07.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ Բան կի ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է:
 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Բան կի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43րդ 

հոդ վա ծի 9րդ մա սը, խախ տել է « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41րդ 
հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի մեկ նա բա նու թյու նը չի բխում «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-

քի տրա մա բա նու թյու նից: Նման մեկ նա բա նու թյան ար դյուն քում խախտ վում են ի նչ պես 
պար տա տե րե րի, այն պես էլ պար տա պա նի շա հե րը, քա նի որ հնա րա վոր է ի րա վի ճակ, ե րբ 
մեկ նար կային գի նը նվա զի և հաս նի ան շարժ գույ քի գնա հատ ված ար ժե քի 5 տո կո սին: Ար-
դյուն քում ստո րա դաս դա տա րան նե րի մեկ նա բա նու թյան կի րառ ման դեպ քում ո ՛չ պար տա-
տի րոջ պա հան ջը կբա վա րար վի, ո ՛չ պար տա պա նի պար տա վո րու թյու նը կն վա զեց վի, այլ մի-
այն կվ ճար վի կա ռա վար չի վար ձատ րու թյու նը: 

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի գնա հատ մամբ « մեկ նար կային գին» ար տա հայ տու թյան ներ-
քո պետք է նկա տի ու նե նալ լո տի վա ճառ քի հա մար նա խա տես ված գի նը, ո րն ա ճուր դի սկզ-
բում ա ռա ջարկ վում է ա ճուր դի մաս նա կից նե րին, հետ ևա բար «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սում ամ րագր ված «գ րա վի ա ռար կայի ար ժեք» հաս կա ցու-
թյու նը չի նույ նա նում գույ քի մեկ նար կային գնի հետ: Մինչ դեռ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սով սահ ման ված «գ րա վի ա ռար կայի ար ժեք» հաս կա ցու-
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թյու նը դրա նում պա րու նա կող բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյամբ 
մեկ նա բա նե լու ար դյուն քում հնա րա վոր չէ եզ րա կաց նել, որ օ րենս դի րը տար բե րա կել է այս 
եր կու հաս կա ցու թյուն նե րը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 17.07.2019 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել կամ գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը.
1) Դա տա րա նի թիվ Ե ԱՔԴ/0462/04/16 սնան կու թյան գոր ծով 19.12.2016 թվա կա նի վճ ռով 

Կազ մա կեր պու թյու նը ճա նաչ վել է սնանկ (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 8-13):
2) Դա տա րա նի 17.02.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ մաս նա կի հաս տատ վել է Կազ մա կեր պու-

թյան սնան կու թյան գոր ծով պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը: Նշ ված ո րոշ մամբ, ի թիվս 
այլ պա հանջ նե րի, հաս տատ վել է նաև Բան կի՝ 10.803.160,73 Ա ՄՆ դո լա րի և 21.170.000 ՀՀ 
դրա մի չա փով ա պա հով ված պա հան ջը (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 16-73):

3) Դա տա րա նի 20.09.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ թույ լատր վել է նաև Կազ մա կեր պու թյան 
պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար Բան կի օգ տին գրա վադր ված` Լո ռու մար զի Լո ռոնց գո մեր 
հան դա մաս հանգր վան-հա մա լիր հաս ցե ում գտն վող, եր րորդ ան ձ Հայկ Ա փո յա նին պատ կա-
նող ան շարժ գույ քի (5,2 հա ը նդ հա նուր մա կե րե սով հո ղա տա րածք և 1.899,34քմ ը նդ հա նուր 
մա կե րե սով շենք-շի նու թյուն) վա ճառ քը՝ 79.730.000 ՀՀ դրամ մեկ նար կային ար ժե քով (գոր ծի 
հա վել ված, գ.թ. 74-138):

4) Բան կը 03.05.2019 թվա կա նին միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց րել Դա տա րան՝ խնդ րե լով 
Կազ մա կեր պու թյան պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար Բան կի օգ տին գրա վադր ված ան շարժ 
գույ քը վեր ջին չկա յա ցած ա ճուր դի մեկ նար կային գնի՝ 25.020.124 (ք սան հինգ մի լի ոն քսան 
հա զար մեկ հա րյուր քսան չորս) ՀՀ դրա մի դի մաց, որ պես սե փա կա նու թյուն, փո խան ցել 
Սար գիս Հա րու թյու նի Վար դա նյա նին: Մի ա ժա մա նակ Բան կը հայտ նել է իր պատ րաս տա-
կա մու թյու նը փոխ հա տու ցե լու ան շարժ գույ քի պահ պան ման և փո խանց ման հետ կապ ված 
ծախ սե րը, ի նչ պես նաև կա ռա վար չի վար ձատ րու թյու նը` սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով Սար-
գիս Վար դա նյա նին փո խանց վող Ան շարժ գույ քի ար ժե քի՝ 25.020.124 ՀՀ դրա մի 5 տո կո սի 
չա փով (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 141-142):

5) Բան կի կող մից սնան կու թյան հա տուկ հաշ վին՝ որ պես սնան կու թյան կա ռա վար-
չի վար ձատ րու թյան գու մար, փո խանց վել է 1.251.006 ՀՀ դրամ (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 
147,151):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա-
կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան 
հա մար և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն ե րը՝ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի վե րա բե-
րյալ, կա րող են է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան-
խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար։ 
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Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա
ժեշտ է հա մա րում բա ցա հայ տել «ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար կայի մեկ նար կային գին» 
և «գ րա վի ա ռար կայի ար ժեք» հաս կա ցու թյուն նե րի բո վան դա կու թյունն այն ի րա վի ճա կում, 
ե րբ պար տա տե րե րի ցու ցա կում ը նդ գրկ ված պար տա տե րը միջ նոր դել է դա տա րա նին որ պես 
սե փա կա նու թյուն իր կամ իր նշած ան ձի օգ տին փո խան ցել գրա վի ա ռար կան:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 225.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ա պա հով ված 
ի րա վունքն օ րեն քի կամ պայ մա նագ րի ու ժով, ի ա պա հո վումն պար տա վո րու թյան կա տար-
ման, գույ քի կամ գույ քային ի րա վուն քի կամ պար տա վո րա կան ի րա վուն քի նկատ մամբ պար-
տա տի րոջ ի րա վունքն է:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 76-րդ հոդ վա ծի 8-րդ մա սի հա մա ձայն՝ պար տա պա-
նին պատ կա նող գույ քի վա ճառքն ի րա կա նաց վում է «Հ րա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի 
մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված կար գով:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 76-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ պար տա պա-
նի գույ քը հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու իր միջ նոր դու թյու նը կա ռա վա-
րի չը ներ կա յաց նում է դա տա րան` այդ մա սին ե րեք օր ա ռաջ տե ղե կաց նե լով պար տա տե րե-
րին նույն օ րեն քի 34-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սով սահ ման ված կար գով: Միջ նոր դու թյան մեջ 
նշ վում են գույ քի գտն վե լու վայ րը, գույ քի նկա րագ րու թյու նը, ա ճուր դի ա ռա ջարկ վող մեկ
նար կային գի նը, ա ճուր դի ան ցկաց ման օ րը:

«Հ րա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
նույն օ րեն քում օգ տա գործ վող հիմն ա կան հաս կա ցու թյուն ներն ու նեն հետ ևյալ ի մաստ նե րը՝ 

ա ճուրդ`  սա կար կու թյուն նե րի ձև, ո րի ըն թաց քում հաղ թող է ճա նաչ վում այն մաս նա կի-
ցը, ո րն ա ռա ջար կել է ա ռա վել բարձր գին.

 լոտ` ա ճուր դով վա ճառ վող կամ մր ցույ թով ա ռա ջարկ վող գույք կամ ի րա վունք, ո րն ու-
նի հա մա պա տաս խան նկա րագ րու թյուն, նույն օ րեն քով նա խա տես ված այլ տվյալ ներ, ի սկ 
ա ճուր դի դեպ քում` նաև մեկ նար կային գին.

 մեկ նար կային գին` լո տի վա ճառ քի հա մար նա խա տես ված գին, ո րն ա ճուր դի սկզ բում 
ա ռա ջարկ վում է ա ճուր դի մաս նա կից նե րին:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ե թե ա պա-
հով ված ի րա վուն քի ա ռար կայի մեկ նար կային գի նը հա վա սար է ա պա հով ված պար տա տի-
րոջ պա հան ջի գու մա րին կամ ցածր է դրա նից, ա պա պար տա տե րե րի ցան կում ը նդ գրկ ված 
պար տա տերն ի րա վունք ու նի իր պա հան ջի կամ դրա մա սի չա փով դա տա րա նի ո րոշ մամբ 
որ պես սե փա կա նու թյուն իր կամ իր նշած ան ձի օգ տին ստա նա լու գրա վի ա ռար կան` փոխ-
հա տու ցե լով այդ գույ քի պահ պան ման և փո խանց ման հետ կապ ված ծախ սե րը, ի նչ պես նաև 
կա ռա վար չի վար ձատ րու թյու նը՝ գրա վի ա ռար կայի ար ժե քի հինգ տո կո սի չա փով: Այդ դեպ-
քում տվյալ պար տա տի րոջ պա հան ջի չա փը չի նվա զեց վում գույ քի պահ պան ման և փո խանց-
ման ծախ սե րի և կա ռա վար չի վար ձատ րու թյան հա մար վճար ված գու մա րի չա փով:

 Հիմք ըն դու նե լով վկա յա կոչ ված նոր մե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, 
որ օ րենս դի րը սնան կու թյան վա րույ թում ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյան է ար ժա նաց րել 
ա պա հով ված պա հանջ նե րի և դրանց բա վա րար ման հար ցը՝ ա ռան ձին նոր մե րով նա խա տե-
սե լով դրանց հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վո րու մը: Մաս նա վո րա պես, վե րը 
թվարկ ված կար գա վո րումն ե րի ու ժով սնան կու թյան վա րույ թում ա պա հով ված պա հան ջա տե-
րերն օ ժտ ված են ի րա վա կան հնա րա վո րու թյամբ՝ ստա նա լու գրա վի ա ռար կան կա՛մ ի րենց 
նշած ան ձի օգ տին, կա՛մ որ պես ի րենց սե փա կա նու թյուն: Նման կար գա վո րու մը բխում է 
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ա պա հով ված ի րա վուն քի բնույ թից, քա նի որ պար տա տե րը, ո րը սնան կու թյան վա րույ թում 
դար ձել է պա հան ջա տեր, պար տա պա նի հետ ո րո շա կի քա ղա քա ցի աի րա վա կան՝ մաս նա վո-
րա պես պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ մտ նե լիս ձեռ նար կել է մի ջոց ներ ա պա-
հո վե լու իր պա հան ջի կա տա րու մը՝ հիմն ա կան պար տա վո րու թյան հետ մի ա սին պար տա-
պա նի հետ մտ նե լով նաև գրա վից ծա գող հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ ա րժ ևո րե լով այն հան գա ման քը, որ պա հան ջա տե րը (ա պա հով ված ի րա վուն քով 
պար տա տե րը) ի սկզ բա նե ձեռ նա մուխ է ե ղել իր պա հան ջի կա տա րումն ամ բող ջու թյամբ կամ 
մա սամբ ա պա հո վե լու այլ մի ջոց նե րով, մաս նա վո րա պես՝ գրա վով, օ րենս դի րը նրա հա մար 
ո րո շա կի գոր ծի քա կազմ է սահ մա նել իր պա հան ջի բա վա րա րու մը հենց այդ ա պա հով ված 
ի րա վուն քի ա ռար կայի հաշ վին ստա նա լու հա մար՝ մի ա ժա մա նակ նա խա տե սե լով ո րո շա կի 
պա հանջ ներ այդ ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար: 

Անդ րա դառ նա լով այդ պա հանջ նե րին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ որ պես զի 
ա պա հով ված պա հան ջով պա հան ջա տերն օ գտ վի վե րոն շյալ կար գա վոր մամբ ամ րագր ված 
իր հնա րա վո րու թյու նից, նախ և ա ռաջ հար կա վոր է, որ ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար կայի 
մեկ նար կային գի նը հա վա սար լի նի ա պա հով ված պար տա տի րոջ պա հան ջի գու մա րին կամ 
ցածր լի նի դրա նից: Այդ նա խա պայ մա նին հա մա պա տաս խա նե լու դեպ քում ար դեն պար տա-
տի րոջ ա ռջև դր վում են հետ ևյալ պա հանջ նե րը՝

1.  փոխ հա տու ցել այդ գույ քի պահ պան ման և փո խանց ման հետ կապ ված ծախ սե րը,
2.  փոխ հա տու ցել կա ռա վար չի վար ձատ րու թյու նը` գրա վի ա ռար կայի ար ժե քի հինգ տո

կո սի չա փով:
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում տա րաբ նույթ 

մեկ նա բա նու թյուն ներ են ձևա վոր վել ե րկ րորդ պա հան ջի կա պակ ցու թյամբ, մաս նա վո րա-
պես՝ տվյալ ի րա վի ճա կում կա ռա վար չի վար ձատ րու թյու նը հաշ վար կե լիս գրա վի ա ռար կայի 
ար ժե քի ո րոշ ման կա պակ ցու թյամբ, ո ւս տի մի աս նա կան դա տա կան պրակ տի կա ա պա հո վե-
լու նկա տա ռու մով Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ «Ս նան-
կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սում տեղ գտած՝ «գ րա վի ա ռար կայի 
ար ժե քի հինգ տո կո սի չա փով կա ռա վար չի վար ձատ րու թյուն» ար տա հայ տու թյան մեկ նա-
բա նու թյա նը:

« Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նոր-
մա տիվ ի րա վա կան ակ տի նոր մը մեկ նա բան վում է` հաշ վի առ նե լով նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ա կտն ըն դու նե լիս այն ըն դու նող մարմն ի 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, գլ խի, բաժ նի 
կար գա վոր ման հա մա տեքս տից, այն նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի դրույթ նե րից, ի կա տա-
րումն ո րի ըն դուն վել է այդ ակ տը, տվյալ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով սահ ման ված սկզ-
բունք նե րից, ի սկ այդ պի սի սկզ բունք ներ սահ ման ված չլի նե լու դեպ քում` տվյալ ի րա վա հա րա-
բե րու թյու նը կար գա վո րող ի րա վուն քի ճյու ղի սկզ բունք նե րից:

 Ղե կա վար վե լով « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծով 
ամ րագր ված ի րա վա նոր մի մեկ նա բան ման կա նո նով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սում տեղ գտած՝ «գ րա վի ա ռար
կայի ար ժե քի հինգ տո կո սի չա փով կա ռա վար չի վար ձատ րու թյուն» ար տա հայ տու թյան 
բո վան դա կու թյու նը հար կա վոր է բա ցա հայ տել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի մի շարք 
կար գա վո րումն ե րի լույ սի ներ քո՝ հաշ վի առ նե լով նոր մա տիվ ի րա վա կան ա կտն ըն դու նե լիս 
այն ըն դու նող մարմն ի նպա տա կը: 
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Այս պես՝ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
պար տա տե րե րի ցան կում ը նդ գրկ ված ա պա հով ված պար տա տե րը չի կա րող մաս նակ ցել 
պար տա պա նին պատ կա նող իր հա մա պա տաս խան պար տա վո րու թյան հա մար չա պա-
հով ված ի րա վուն քի ա ռար կայի ի րա ցու մից ստաց ված մի ջոց նե րի բաշխ մա նը մինչև ա պա-
հով ված ի րա վուն քի ա ռար կայի ի րա ցու մը, քա նի դեռ ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար կայի 
ար ժեքն ա վե լի կամ հա վա սար է ա պա հով ված պար տա տի րոջ պա հան ջին, բա ցա ռու թյամբ 
դա տա րա նի ո րոշ մամբ հա մար ժեք պաշտ պա նու թյուն տրա մադ րե լու դեպ քե րի: Ե թե ա պա
հով ված ի րա վուն քի ա ռար կայի ար ժե քը (մեկ նար կային գի նը) հրա պա րա կային սա կար կու-
թյուն նե րով ի րաց ման ըն թաց քում կամ գույ քի կորս տի (ո չն չաց ման, հափշ տա կու թյան) կամ 
վնա սե լու ար դյուն քում նվա զում է ա պա հով ված պա հան ջի չա փից, ա պա ա պա հով ված պար-
տա տե րը ձեռք է բե րում քվե ար կու թյան ձայ նի ի րա վունք` ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար-
կայի ար ժե քի նվա զած չա փով:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 76-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ե րկ րորդ և 
յու րա քան չյուր հեր թա կան ա ճուր դից հե տո գույ քը (նե րա ռյալ դե բի տո րա կան պարտ քե րը, 
վճա րային պա հան ջի ի րա վունք վկայող ար ժեթղ թե րը և այլ պա հան ջի ի րա վունք նե րը) չի-
րաց վե լու դեպ քում տվյալ պա հի դրու թյամբ բա վա րա րում չս տա ցած` պա հանջ նե րի բա վա-
րար ման ա ռա ջի կա հեր թում ը նդ գրկ ված պար տա տե րերն ի րա վունք ու նեն պա հան ջե լու կա-
ռա վար չից` չկա յա ցած ա ճուր դի մեկ նար կային գնով գույ քը հանձ նել ի րենց որ պես տվյալ 
խմ բի բո լոր պար տա տե րե րի ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյուն, ը ստ ի րենց գրանց ված 
պա հանջ նե րին հա մա մաս նա կան բա ժին նե րի, պայ մա նով, որ պար տա տե րե րը նախ քան գն-
ման գոր ծար քի կն քումն ան վճա րու նա կու թյան հաշ վին կկա տա րեն գույ քի ի րա ցու մից ծա գող 
հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը, տվյալ գույ քի պահ պա նու թյան, ի րա վուն քի ճա նաչ ման 
(գ րանց ման), գնա հատ ման ու ի րաց ման հա մար կա տար ված ծախ սե րը, կա ռա վար չի հա վե-
լյալ վար ձատ րու թյու նը մեկ տո կո սի չա փով և գույ քի մեկ նար կային գնի ու այդ պար տա տի-
րոջ մա սով գրանց ված պա հանջ նե րի գու մա րի տար բե րու թյու նը, ե թե այն առ կա է ։

 Նույն հոդ վա ծի 7-րդ մա սի հա մա ձայն՝ կա ռա վա րի չը պար տա վոր է պար տա պա նի գույ-
քի կազ մում ը նդ գրկ ված պա հան ջի ի րա վունք նե րի (դե բի տո րա կան պարտ քե րի, վճա րային 
պա հան ջի ի րա վունք վկայող ար ժեթղ թե րի) ա ճուրդ նե րը սկ սել ոչ ո ւշ, քան լու ծար ման ո րո-
շու մից 2 ա միս հե տո և 15-օ րյա պար բե րա կա նու թյամբ յու րա քան չյուր հեր թա կան ա ճուր դը 
կազ մա կեր պել չկա յա ցած ա ճուր դի մեկ նար կային գնի 10 տո կոս նվա զեց մամբ։

 «Հ րա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 15-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 
հա մա ձայն՝ ա ճուր դը չկա յա ցած հա մար վե լու դեպ քում հա ջորդ ա ճուր դի պայ ման նե րը, այդ 
թվում` մեկ նար կային գի նը, կա րող են փո փոխ վել:

 Հա մա կար գային վեր լու ծու թյան են թար կե լով վկա յա կոչ ված ի րա վա կար գա վո րումն ե րը՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գույ քը հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե-
լիս կա ռա վար չի կող մից ա ռա ջարկ վում է մեկ նար կային գին, ո րը, սա կայն, ա ճուր դը չկա յա-
նա լու դեպ քում փո փոխ վում է, այն է՝ յու րա քան չյուր հեր թա կան ա ճուր դը կազ մա կերպ վում 
է չկա յա ցած ա ճուր դի մեկ նար կային գնի 10 տո կո սի նվա զեց մամբ։ Վե րոգ րյա լից հետ ևում 
է, որ մեկ նար կային գի նը՝ որ պես հրա պա րա կային սա կար կու թյան ի րա կա նաց ման հա մար 
ան հրա ժեշտ պայ ման, հաս տա տուն չէ և օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում են թա կա է փո-
փոխ ման: 

Անդ րա դառ նա լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի կար-
գա վոր մա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել այն հան գա ման քը, որ վկա-
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յա կոչ ված հոդ վա ծում խո սե լով գույ քի ար ժե քի նվա զու մից՝ օ րենս դի րը փաս տո րեն նկա տի 
է ու նե ցել գույ քի մեկ նար կային գնի նվա զու մը, քա նի որ վկա յա կոչ ված կար գա վոր ման մեջ 
նույ նաց վել են «ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար կայի ար ժեք» և « մեկ նար կային գին» հաս-
կա ցու թյուն նե րը: Այլ կերպ ա սած՝ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 6-րդ 
մա սում օ րենս դիրն «ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար կայի ար ժեք» հաս կա ցու թյան ներ քո 
նկա տի է ու նե ցել ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար կայի մեկ նար կային գի նը: 

Այս պի սով, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի կար գա վոր-
ման վեր լու ծու թյան ար դյուն քում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ նախ՝ 
հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով գույ քի ի րաց ման ժա մա նակ գույ քի ար ժե քը կա րող 
է նվա զել, և ե րկ րորդ՝ գույ քի ար ժե քի նվա զում ա սե լով՝ օ րենս դի րը փաս տո րեն նկա տի է 
ու նե ցել գույ քի մեկ նար կային գնի նվա զու մը, քա նի որ վե րը վկա յա կոչ ված կար գա վոր ման 
մեջ օ րենս դի րը նույ նաց րել է «ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար կայի ար ժեք» և « մեկ նար կային 
գին» հաս կա ցու թյուն նե րը: 

Անդ րա դառ նա լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 76-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի կար-
գա վոր մա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նշ ված հոդ վա ծով նույն հեր թում գտն վող 
պա հան ջա տե րե րի (չա պա հով ված պա հանջ նե րով պա հան ջա տե րեր) հա մար օ րենս դի րը 
նա խա տե սել է հնա րա վո րու թյուն մի շարք պա հանջ նե րի ի րա կա նաց ման դեպ քում գույ քը 
վերց նել որ պես տվյալ խմ բի բո լոր պար տա տե րե րի ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյուն 
չկա յա ցած ա ճուր դի մեկ նար կային գնով: Սույն կար գա վո րու մից Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
եզ րա հան գում է, որ օ րենս դի րը նա խա տե սել է նաև մեկ այլ դեպք, ե րբ հնա րա վոր է հրա պա-
րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճառ վող գույ քը վերց նել ի սե փա կա նու թյուն, ը նդ ո րում՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել այն, որ օ րենս դի րը նպա տակ է հե տապն-
դել ո րո շա կի պա հանջ նե րի բա վա րար ման դեպ քում հանձ նել գույ քը պար տա տե րե րին ի սե-
փա կա նու թյուն ոչ թե դրա շու կա յա կան ար ժե քով, այլ չկա յա ցած ա ճուր դի մեկ նար կային 
գնով: Նշ վա ծից կա րե լի է եզ րա հան գել, որ օ րենս դի րը հրա պա րա կային սա կար կու թյուն-
նե րով վա ճառ վող գույ քը պար տա տե րե րին ի սե փա կա նու թյուն հանձ նե լու դեպ քում որ ևէ 
ի րա վա կան ար ժեք չի տվել այդ գույ քի շու կա յա կան ար ժե քին, այլ կար ևո րել է չկա յա ցած, 
այ սինքն՝ վեր ջին ա ճուր դի մեկ նար կային գի նը:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի մի շարք կար գա վո րումն ե րի բո վան դա կու թյան լույ-
սի ներ քո վեր հա նե լով օ րենսդ րի կող մից դրան ցում ներդր ված նպա տա կը՝ Վճ ռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րում է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սում 
տեղ գտած «գ րա վի ա ռար կայի ար ժե քի հինգ տո կոս» ար տա հայ տու թյան ներ քո պետք է 
նկա տի ու նե նալ ի րաց վող գույ քի մեկ նար կային գնի հինգ տո կո սը, և հաշ վի առ նե լով այն 
հան գա ման քը, որ յու րա քան չյուր հա ջորդ ա ճուր դի դեպ քում մեկ նար կային գի նը փո փոխ վում 
է՝ նվա զում է 10 տո կո սով, «գ րա վի ա ռար կայի ար ժե քի հինգ տո կոս» ներ քո պետք է նկա տի 
ու նե նալ գրա վի ա ռար կայի՝ վեր ջին չկա յա ցած ա ճուր դով ա ռա ջարկ ված մեկ նար կային գնի 
հինգ տո կո սը: 

Վե րոն շյալ մեկ նա բա նու թյուն նե րի հա մա տեքս տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, 
որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սում տր ված « մեկ նար կային 
գին» եզ րույ թը վե րա բե րում է վեր ջին չկա յա ցած ա ճուր դում ա ռա ջարկ ված մեկ նար կային 
գնին, ո րը, ե թե հա վա սար է ա պա հով ված պար տա տի րոջ պա հան ջի գու մա րին կամ ցածր է 
դրա նից, ա պա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս պար տա տե րե րի ցան կում ը նդ գրկ ված պար տա-
տի րոջն իր պա հան ջի կամ դրա մա սի չա փով դա տա րա նի ո րոշ մամբ որ պես սե փա կա նու-
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թյուն իր կամ իր նշած ան ձի օգ տին ստա նա լու գրա վի այդ ա ռար կան: Ի նչ վե րա բե րում է նշ-
ված ի րա վունքն ի րաց նե լու հա մար կա ռա վար չի վար ձատ րու թյան հար ցին, ա պա այն պետք 
է վճար վի գրա վի ա ռար կայի՝ վեր ջին չկա յա ցած ա ճուր դով սահ ման ված «գ րա վի ա ռար կայի 
ար ժե քի» հինգ տո կո սից, որ տեղ «գ րա վի ա ռար կայի ար ժեք» եզ րույ թը վե րը նշ ված վեր լու-
ծու թյուն նե րի հա մա տեքս տում նույ նա նում է «չ կա յա ցած ա ճուր դում գույ քի հա մար սահ ման-
ված մեկ նար կային գին» հաս կա ցու թյան հետ, որ պի սի մեկ նա բա նու թյու նը բխում է «Ս նան-
կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի ը նդ հա նուր տրա մա բա նու թյու նից: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սում նկա րագր ված ի րա վի ճա կում պար տա տի-
րոջ պա հան ջը են թա կա է նվա զեց ման մի այն գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի մեկ-
նար կային գնի չա փով, ի սկ գույ քի պահ պան ման և փո խանց ման ծախ սե րի և կա ռա վար չի 
վար ձատ րու թյան հա մար վճար ված գու մար նե րի չա փով պա հան ջի նվա զե ցում չի ի րա կա-
նաց վում: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը բխում է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի այն կար գա վո րու մից, հա մա ձայն ո րի՝ … այդ դեպ քում 
տվյալ պար տա տի րոջ պա հան ջի չա փը չի նվա զեց վում գույ քի պահ պան ման և փո խանց ման 
ծախ սե րի և կա ռա վար չի վար ձատ րու թյան հա մար վճար ված գու մա րի չա փով: 

Ամ փո փե լով վե րո շա րադ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ պար տա տե րե րի 
ցու ցա կում ը նդ գրկ ված պար տա տե րը կա րող է իր պա հան ջի կամ դրա մա սի չա փով դա տա
րա նի ո րոշ մամբ որ պես սե փա կա նու թյուն իր կամ իր նշած ան ձի օգ տին ստա նալ գրա վի 
ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քը` հետ ևյալ պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում.

1. ե թե ի րաց վող գույ քի վեր ջին չկա յա ցած ա ճուր դի հա մար ա ռա ջարկ վող մեկ նար կային 
գի նը հա վա սար է ա պա հով ված պար տա տի րոջ պա հան ջի գու մա րին կամ ցածր է դրա նից, 

2. ե թե ա պա հով ված պար տա տե րը փոխ հա տու ցում է այդ գույ քի պահ պան ման և փո
խանց ման հետ կապ ված ծախ սե րը, ի նչ պես նաև 

3. ե թե փոխ հա տու ցում է կա ռա վար չի վար ձատ րու թյու նը` գրա վի ա ռար կայի ար ժե քի, 
այ սինքն՝ վեր ջին չկա յա ցած ա ճուր դի մեկ նար կային գնի հինգ տո կո սի չա փով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մամբ.

 Սույն գոր ծով Բանկն ը նդ գրկ վել է որ պես 10.803.160,73 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ 
դրա մի և 21.170.000 ՀՀ դրա մի ա պա հով ված պա հան ջա տեր: Ի թիվս այլ գույ քի՝ Բան կի պա-
հանջն ա պա հով ված է ե ղել Հայկ Ա փո յա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող՝ 
Լո ռու մար զի Լո ռոնց գո մեր հան դա մաս հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քի՝ հանգր վան-
հա մա լի րի գրա վով, որ պի սի ան շարժ գույ քի շու կա յա կան ար ժե քը « Վար մօն Ռի ել թի» սահ-
մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան կող մից գնա հատ վել է 79.730.000 ՀՀ 
դրամ, ի սկ վեր ջին ա ճուր դին ներ կա յաց վող ան շարժ գույ քի մեկ նար կային գի նը սահ ման վել 
է 25.020.124 ՀՀ դրամ: Բան կը, դի մե լով Դա տա րան, խնդ րել է Բան կի գրա վի ա ռար կա հան-
դի սա ցող ՀՀ, Լո ռու մար զի Լո ռոնց գո մեր հան դա մաս հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քը դրա 
վեր ջին չկա յա ցած ա ճուր դում սահ ման ված մեկ նար կային գնի՝ 25.020.124 ՀՀ դրա մի դի մաց 
որ պես սե փա կա նու թյուն փո խան ցել Սար գիս Վար դա նյա նին՝ մի ա ժա մա նակ պատ րաս տա-
կա մու թյուն հայտ նե լով Ըն կե րու թյան սնան կու թյան հաշ վին փո խան ցել այդ ան շարժ գույ քի 
պահ պան ման և փո խանց ման հետ կապ ված ծախ սե րը, այդ թվում՝ կա ռա վար չի վար ձատ րու-
թյան գու մա րը՝ քն նարկ վող ան շարժ գույ քի վեր ջին չկա յա ցած ա ճուր դի մեկ նար կային գնի 5 
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տո կո սի, այն է՝ 1.251.006 ՀՀ դրա մի չա փով՝ խնդ րե լով դի մու մը բա վա րա րե լու դեպ քում Ըն-
կե րու թյան պա հան ջը նվա զեց նել այդ ան շարժ գույ քի վեր ջին չկա յա ցած ա ճուր դի մեկ նար-
կային գնի՝ 25.020.124 ՀՀ դրա մի և այդ գույ քի պահ պան ման ու փո խանց ման ծախ սե րի, կա-
ռա վար չի վար ձատ րու թյան հա մար վճար ման են թա կա գու մար նե րի տար բե րու թյան չա փով:

 Դա տա րա նի ո րոշ մամբ մերժ վել է Բան կի կող մից 03.05.2019 թվա կա նին ներ կա յաց ված 
միջ նոր դու թյունն այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ ա ճուր դի մեկ նար կային գնի նվա զու մը չի 
կա րող դիտ վել որ պես ապ րան քի շու կա յա կան ար ժե քի նվա զում՝ հիմք ըն դու նե լով «Հ րա-
պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված մեկ-
նար կային գին հաս կա ցու թյու նը: Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վե րա բե րե լի ի րա վա նոր մի 
տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյու նից ո ւղ ղա կի բխում է, որ « շու կա յա կան ար ժեք» և « մեկ նար կային 
գին» հաս կա ցու թյուն նե րը չեն կա րող նույ նա նալ և ու նե նալ նույն ի մաս տը: Նման պայ ման նե-
րում, Դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ գրա վադր ված գույ քի շու կա յա կան ար ժե քը կազ մում 
է 79.730.000 ՀՀ դրամ, գտել է, որ տվյալ պա րա գա յում Բան կը կա ռա վար չի վար ձատ րու թյու-
նը պետք է հաշ վար կեր և վճա րել նշ ված գնի 5 տո կո սի չա փով:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, Դա տա րա նի ո րո շու մը թող նե լով ան փո փոխ, նշել է, որ 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սում ամ րագր ված գրա վի ա ռար-
կայի ար ժե քի հինգ տո կո սի չա փով կա ռա վար չի վար ձատ րու թյան փոխ հա տու ցում ա սե լով՝ 
պետք է ի նկա տի ու նե նալ դեռևս ա ճուրդ-վա ճառ քի չներ կա յաց ված տվյալ ան շարժ գույ քի 
ար ժե քը, կոնկ րետ դեպ քում՝ գույ քի գնա հատ ման ար ժե քը: Բան կը կա ռա վար չի վար ձատ-
րու թյան փոխ հա տու ցու մը պետք է ի րա կա նաց ներ գրա վի ա ռար կայի գնա հատ ման ար ժե քի՝ 
79.730.000 ՀՀ դրա մի 5 տո կո սի չա փով, այ սինքն՝ 3.986.500 ՀՀ դրա մի չա փով, մինչ դեռ Բան-
կի կող մից փոխ հա տու ցու մը նա խա տես վել է ի րա կա նաց նել այդ գույ քի վեր ջին չկա յա ցած 
ա ճուր դի մեկ նար կային գնի՝ 25.020.124 ՀՀ դրա մի հինգ տո կո սի չա փով, այ սինքն՝ 1.251.006 
ՀՀ դրա մի չա փով: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ մեկ նար կային գին ա սե լով՝ 
պետք է հաս կա նալ լո տի վա ճառ քի հա մար նա խա տես ված գի նը, ո րն ա ճուր դի սկզ բում ա ռա-
ջարկ վում է ա ճուր դի մաս նա կից նե րին, ո ւս տի «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ-
վա ծի 9-րդ մա սում ամ րագր ված «գ րա վի ա ռար կայի ար ժեք» հաս կա ցու թյու նը չի նույ նա նում 
գույ քի մեկ նար կային գնի հետ, հետ ևա բար գույ քի ար ժեքն ի րա վա չա փո րեն պետք է ո րոշ վի 
այդ գույ քի գնա հատ ման ար ժե քի մի ջո ցով և ոչ թե մեկ նար կային գնի մի ջո ցով:

 Վե րը շա րադր ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից սխալ է մեկ նա բան վել «Ս նան կու թյան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սով ամ րագր ված կար գա վո րու մը, մաս նա վո րա պես՝ 
այն մեկ նա բան վել է տվյալ նոր մի՝ սույն ո րոշ մամբ բա ցա հայտ ված մեկ նա բա նու թյու նից 
տար բեր վող մեկ նա բա նու թյամբ, ի նչն ան դրա դար ձել է գոր ծի ել քի վրա, ո ւս տի առ կա է գոր-
ծի՝ միջ նոր դու թյամբ բարձ րաց ված հար ցե րի քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն սույն ո րոշ մամբ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 17.07.2019 թվա կա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը՝ «Էյչ-
Էս-Բի-Սի Բանկ Հա յաս տան» ՓԲԸ-ի՝ գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող Լո ռու մար զի Լո ռոնց 
գո մեր հան դա մաս հանգր վան-հա մա լիր հաս ցե ում գտն վող, եր րորդ ան ձ Հայկ Ա փո յա նին 
պատ կա նող ան շարժ գույ քը, որ պես սե փա կա նու թյուն, Սար գիս Վար դա նյա նին փո խան ցե լու 
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և վեր ջի նիս փո խանց վե լու դեպ քում պար տա տե րե րի ռե եստ րում հաշ վառ ված «Էյչ-Էս-Բի-Սի 
Բանկ Հա յաս տան» ՓԲԸ-ի պա հան ջը գրա վադր ված գույ քի վեր ջին չկա յա ցած ա ճուր դի մեկ-
նար կային գնի (25.020.124 ՀՀ դրա մի) և ան շարժ գույ քի պահ պան ման, փո խանց ման ծախ-
սե րի և կա ռա վար չի վար ձատ րու թյան հա մար վճար ված (վ ճար ման են թա կա) գու մար նե րի 
տար բե րու թյան չա փով նվա զեց նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը քն նար կե լու մա սով, նոր քն նու-
թյան ու ղար կե լու հա մար: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 17.07.2019 թվա կա նի ո րո շու մը և գոր ծը՝ «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հա յաս տան» ՓԲԸ-ի՝ գրա վի 
ա ռար կա հան դի սա ցող Լո ռու մար զի Լո ռոնց գո մեր հան դա մաս հանգր վան-հա մա լիր հաս-
ցե ում գտն վող, եր րորդ ան ձ Հայկ Ա փո յա նին պատ կա նող ան շարժ գույ քը, որ պես սե փա կա-
նու թյուն, Սար գիս Վար դա նյա նին փո խան ցե լու և վեր ջի նիս փո խանց վե լու դեպ քում պար-
տա տե րե րի ռե եստ րում հաշ վառ ված «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հա յաս տան» ՓԲԸ-ի պա հան ջը 
գրա վադր ված գույ քի վեր ջին չկա յա ցած ա ճուր դի մեկ նար կային գնի (25.020.124 ՀՀ դրա մի) և 
ան շարժ գույ քի պահ պան ման, փո խանց ման ծախ սե րի և կա ռա վար չի վար ձատ րու թյան հա-
մար վճար ված (վ ճար ման են թա կա) գու մար նե րի տար բե րու թյան չա փով նվա զեց նե լու մա-
սին միջ նոր դու թյու նը քն նար կե լու մա սով, ու ղար կել ՀՀ սնան կու թյան դա տա րան՝ նոր քն-
նու թյան:

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/3928/02/16 
դա տա րա նի ո րո շում     2019թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/3928/02/16    
 Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Պետ րո սյան 
Դա տա վոր ներ`  Տ. Նա զա րյան
 Ն. Բար սե ղյան

 
Ո ՐՈ ՇՈՒՄ

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող  Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
զե կու ցող Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ
 է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի նոյեմ բե րի 04-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով « Հայ բիզ նես բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Բանկ) վճ ռա-

բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 04.08.2017 թվա կա նի ո րոշ ման 
դեմ` ը ստ Բան կի հայ ցի ը նդ դեմ « Կապս ՀԷԿ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն)` ի դեմս 
սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Գա գիկ Բար խու դա րյա նի` գրա վի ա ռար կան հա վա սա-
րար ժեք գույ քով փո խա րի նե լու, ի սկ դրա ան հնա րի նու թյան դեպ քում գրա վի ի րա վուն քը դա-
դա րած ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին,

 
ՊԱՐ ԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան՝ Բան կը պա հան ջել է Ըն կե րու թյա նը պար տա վո րեց նել փո խա րի նել 

շր ջա նա ռու թյան մեջ գտն վող ապ րանք նե րի գրա վի թիվ G12-005071 պայ մա նագ րում նշ ված 
գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող D=1220 տրա մա չա փի 8000 գծ խո ղո վակ ներն այլ հա վա սա-
րար ժեք գույ քով, այդ թվում նաև` դրա մա կան մի ջոց նե րով, ի սկ դրա ան հնա րի նու թյան դեպ-
քում Բան կի գրա վի ի րա վուն քը նշ ված գույ քի նկատ մամբ ճա նա չել դա դա րած: 
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Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Սու քո յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 13.03.2017 թվա կա նի վճ ռով հայ-
ցը` գրա վի ա ռար կան հա վա սա րար ժեք գույ քով փո խա րի նե լու պա հան ջի մա սով, մերժ վել է, 
ի սկ գրա վի ի րա վուն քը դա դա րած ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է ։

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
04.08.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ Բան կի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, ի սկ Դա տա րա նի 
13.03.2017 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ։ 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Բան կը: 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։ 

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը 
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 240րդ, 259րդ 

հոդ ված նե րը, սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 71րդ հոդ վա ծը։
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
Ս տո րա դաս դա տա րան նե րը եզ րա հան գել են սույն ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ-

մամբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման ան հնա րի նու թյան մա-
սին այն ի մաս տով, որ Բանկն իր դա տա կան պաշտ պա նու թյու նը և պա հանջ նե րի բա վա րա-
րումն ի րա կա նաց նում է որ պես գրանց ված պար տա տեր թիվ Ե ԿԴ/0011/04/13 սնան կու թյան 
գոր ծով: Մինչ դեռ ստո րա դաս դա տա րան ներն ան տե սել են, որ Բան կը ձևա կան ա ռու մով` 
մի այն թղ թի վրա գո յու թյուն ու նե ցող գրա վի ա ռար կայի հիմ քով է ճա նաչ վել որ պես ա պա-
հով ված պար տա տեր: 

Բա ցի այդ, սույն ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի կի րա ռու մը չի բա ցառ վում, քա նի որ օ րեն քը չի նա խա տե սում 
որ ևէ բա ցա ռու թյուն` գրա վա ռո ւի կող մից գրա վի ա ռար կայի փո խա րին ման պա հանջ ներ կա-
յաց նե լու հա մար, այդ թվում նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 71-րդ հոդ վա ծի հիմ քով, 
ո ւս տի այդ հոդ վա ծի կի րառ ման բա ցա ռումն ա նօ րի նա կան է և չի բխում ո ՛չ նշ ված հոդ ված նե-
րի, ո ՛չ էլ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի բո վան դա կու թյու նից: 

Ընդ ո րում, Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը 
գրա վի ա ռար կայի փո խա րին ման հնա րա վո րու թյուն չի նա խա տե սում, ի նչն ի նք նին բա ցա-
ռում է Բան կի կող մից սնան կու թյան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում նման պա հանջ ներ կա յաց նե-
լը և, ա ռա վել ևս, այդ պա հան ջի բա վա րա րում ստա նա լը: Գրա վի ա ռար կայի փո խա րին ման 
ի նս տի տու տը կար գա վոր վում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծով, ո ւս տիև 
Բան կը, ղե կա վար վե լով նշ ված հոդ վա ծի դրույթ նե րով, իր խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա-
կան գու մը փոր ձել է ի րա կա նաց նել ա ռան ձին քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թով:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 04.08.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը՝
1) Բան կի և վար կա ռու Ըն կե րու թյան միջև 01.03.2012 թվա կա նին կնք վել է թիվ V12-

005329 վար կային պայ մա նա գի րը (այ սու հետ` Պայ մա նա գիր), ո րի 1.1 կե տի հա մա ձայն` Բան-
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կը վար կա ռո ւին տրա մադ րել է վարկ 900.000 Ա ՄՆ դո լար գու մա րի չա փով` մինչև 02.03.2015 
թվա կա նը մար ման վերջ նա կան ժամկ ե տով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 17- 19)։ 

2) Բան կի և Ըն կե րու թյան միջև 01.03.2012 թվա կա նին կնք վել է թիվ G12-005071 շր ջա նա-
ռու թյան մեջ գտ նող ապ րանք նե րի գրա վի պայ մա նա գի րը (այ սու հետ` Գրա վի պայ մա նա գիր), 
ո րի 1.1 կե տի հա մա ձայն` որ պես Պայ մա նագ րով նա խա տես ված պար տա վո րու թյուն նե րի կա-
տար ման ա պա հով ման մի ջոց Ըն կե րու թյու նը գրավ է դրել Գրա վի պայ մա նագ րի 1.2 կե տում 
նշ ված գրա վի ա ռար կան: Պայ մա նագ րի 1.2 կե տի հա մա ձայն` գրա վի ա ռար կա են հան դի սա-
նում գրա վա տո ւին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող շր ջա նա ռու թյան մեջ գտն վող 
D=1.220 մմ տրա մա չա փի խո ղո վակ նե րը (այ սու հետ` Գրա վի ա ռար կա): Գրա վի պայ մա նագ րի 
1.5 կե տի հա մա ձայն` Գրա վի ա ռար կայի ար ժե քը ե րկ կող մա նի հա մա ձայ նու թյամբ կազ մում է 
704.000.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ.12-15)։ 

3) Թիվ Ե ԿԴ/0011/04/13 սնան կու թյան գոր ծով Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ 
վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Սու քո յան) 
26.03.2013 թվա կա նի՝ օ րի նա կան ո ւժ ստա ցած վճ ռով Ըն կե րու թյու նը ճա նաչ վել է սնանկ (հա-
տոր 1-ին, գ.թ. 75-78, www.datalex.am դա տա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կարգ)։ 

4) Թիվ Ե ԿԴ/0011/04/13 սնան կու թյան գոր ծով Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար-
չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 14.03.2016 թվա կա նի ո րոշ մամբ 
Բան կի 751.109,35 Ա ՄՆ դո լար գու մա րի չա փով պա հան ջը Ըն կե րու թյան նկատ մամբ ճա նաչ-
վել է ա պա հով ված (հա տոր 1-ին, գ.թ. 75-78)։

5) Ըն կե րու թյան ֆի նան սա կան վի ճա կի վեր լու ծու թյան 4-րդ կե տի հա մա ձայն` Ըն կե րու-
թյու նը ստեղծ ման պա հից մինչև սնանկ ճա նաչ վե լը ի րա կա նաց րել է ըն դա մե նը մեկ ձեռք-
բեր ման և մեկ օ տար ման գոր ծարք ներ: « Հայ ռուս գա զարդ» ՓԲԸ-ի հետ 05.11.2010 թվա կա նին 
կն քած պայ մա նագ րի հա մա ձայն` 2011 թվա կա նին ձեռք է բեր վել 1.220 մմ տրա մագ ծի 10.000 
գմ խո ղո վակ ներ ը նդ հա նուր 605.460.000 ՀՀ դրամ ար ժո ղու թյամբ: 2012 և 2013 թվա կան-
նե րի ըն թաց քում «Ամ բերդ» ՍՊԸ-ին օ տար վել են վե րոնշ ված խո ղո վակ նե րից ը նդ հա նուր 
9.900.000 գմ խո ղո վակ ներ 871.398.000 ՀՀ դրամ ար ժո ղու թյամբ: Վեր լու ծու թյան 3.1 կե տի 
հա մա ձայն` պար տա պա նի հաշ վեկշ ռում ար տա ցոլ ված 5.045.500 ՀՀ դրա մը 100 գմ 1.220 մմ 
տրա մա չա փի խո ղո վակ ներ են, ո րոնք գույ քագր ման ժա մա նակ չեն ներ կա յաց վել, սա կայն 
առ կա է հայ տա րա րու թյուն գո ղու թյան վե րա բե րյալ, և այդ փաս տի վե րա բե րյալ ՀՀ ոս տի կա-
նու թյան ՔԳՎ Կո տայ քի քնն չա կան բա ժան մուն քի քն նիչ Լ. Գրի գո րյա նի կող մից հա րուց ված 
է քրե ա կան գործ թիվ 20105212, և կա տար վում է նա խաքն նու թյուն (հա տոր 1-ին, գ.թ. 21-23)։

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 

պայ մա նա վոր ված է սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հին 
գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա-
բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի 
մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում սնանկ ճա նաչ ված պար-
տա պա նի գույ քի վե րա բե րյալ վե ճե րի են թա կա յու թյան մա սին Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար-
տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ 
գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դառ նում է 
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հետ ևյալ ի րա վա կան խնդ րին. ա րդյո՞ք սնան կու թյան վա րույ թի առ կա յու թյան պայ ման նե
րում գրա վի ա ռար կան հա վա սա րար ժեք գույ քով փո խա րի նե լու պա հան ջը կա րող է քնն վել 
ա ռան ձին քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում: 

Ի րա 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 ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան դա տա րան նե րում քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով դա տա վա րու թյան կար գը 
սահ ման վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ, նույն օ րենսգր քով, 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րենսգր քով և դրանց հա մա պա տաս խան ըն-
դուն ված այլ օ րենք նե րով: Այլ օ րենք նե րում (բա ցա ռու թյամբ սնան կու թյան վա րույ թը կար-
գա վո րող օ րենք նե րի) պա րու նակ վող քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան ի րա վուն քի 
նոր մե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն նույն օ րենսգր քին: Նմա նա տիպ դրույթ նա խա-
տե սում է նաև գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 
2-րդ մա սը, ո րի հա մա ձայն` նույն օ րենսգր քով սահ ման ված կա նոն նե րը կի րա ռե լի են Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան սնան կու թյան դա տա րա նում (...) սնան կու թյան գոր ծի վար ման և 
դրա շր ջա նա կում ա ռան ձին քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րի քն նու թյան նկատ մամբ, ե թե այլ բան 
նա խա տես ված չէ «Ս նան կու թյան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 71-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ի րա վա բա նա կան ան ձը 
դա տա րա նի վճ ռով կա րող է սնանկ ճա նաչ վել, ե թե նա ի վի ճա կի չէ բա վա րա րել պար տա-
տե րե րի պա հանջ նե րը: Ի րա վա բա նա կան ան ձին դա տա րա նով սնանկ ճա նա չե լու հիմ քե րը, 
կար գը, ի նչ պես նաև սնանկ ճա նաչ ված ի րա վա բա նա կան ան ձի պար տա տե րե րի պա հանջ-
նե րի բա վա րար ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են օ րեն քով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե թե գրա վի 
ա ռար կան ո չն չա ցել կամ վնաս վել է կամ դրա նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը դա-
դա րել է օ րեն քով սահ ման ված հիմ քե րով, ա պա գրա վա տուն պար տա վոր է ող ջա միտ ժամ-
կե տում վե րա կանգ նել գրա վի ա ռար կան կամ այն փո խա րի նել այլ հա վա սա րար ժեք գույ քով, 
ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ պայ մա նագ րով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 259-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` շր ջա նա ռու-
թյան մեջ գտն վող ապ րանք նե րի գրավ է հա մար վում գրա վա տո ւի մոտ թողն ված ապ րանք-
նե րի գրա վը` գրա վա տո ւին ի րա վունք վե րա պա հե լով փո խել գրավ դր ված գույ քի (ապ րան-
քային պա շար նե րի, հում քի, նյու թե րի, կի սա ֆաբ րի կատ նե րի, պատ րաս տի ար տադ րան քի 
և այլն) կազ մը և բնա կան ձևը, պայ մա նով, որ դրանց ը նդ հա նուր ար ժե քը չն վա զի գրա վի 
մա սին պայ մա նագ րում նշ վա ծից: Շր ջա նա ռու թյան մեջ գտն վող գրավ դր ված ապ րանք նե րի 
ար ժե քի նվա զե ցու մը թույ լատր վում է գրա վով ա պա հով ված պար տա վո րու թյան կա տար ված 
մա սին հա մա չափ, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ պայ մա նագ րով: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե-
տի հա մա ձայն` գրա վա տո ւի կող մից օ տար ված` շր ջա նա ռու թյան մեջ գտն վող ապ րանք նե րը 
ձեռք բե րո ղի սե փա կա նու թյանն ան ցնե լու պա հից դա դա րում են գրա վի ա ռար կա լի նել, ի սկ 
գրա վի պայ մա նագ րում նշ ված գրա վա տո ւի ձեռք բեր ված ապ րանք նե րը դառ նում են գրա վի 
ա ռար կա` գրա վա տո ւի մոտ դրանց նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման պա-
հից:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն 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 ի րա վունք նե րի ա ռն չու թյամբ ծա-
գած բո լոր քա ղա քա ցի աի րա վա կան վե ճե րը, որ տեղ պար տա պա նը հան դես է գա լիս որ պես 
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պա տաս խա նող կամ պա տաս խա նո ղի կող մում հան դես ե կող եր րորդ ան ձ, քնն վում են նույն 
սնան կու թյան գոր ծի շր ջա նա կում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 25-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա-
ձայն` դա տա րա նը գոր ծը հանձ նում է սնան կու թյան դա տա րա նի քն նու թյա նը, ե թե գոր ծը քն-
նե լիս պարզ վել է, որ այն են թա կա է քն նու թյան սնան կու թյան դա տա րա նում:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց ված ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ ան ձին 
սնանկ ճա նա չե լու նպա տա կը քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան կա յու նու թյան ա պա հո-
վումն է՝ այդ շր ջա նա ռու թյան ան վճա րու նակ մաս նա կից նե րին ֆի նան սա պես ա ռող ջաց նե լու 
կամ նրանց քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյու նից դուրս մղե լու նպա տա կով, որ պես զի վեր-
ջին նե րիս ան վճա րու նա կու թյան հետ ևան քով չոտ նա հար վեն նաև քա ղա քա ցի ա կան շր ջա-
նա ռու թյան մնա ցած մաս նա կից նե րի շա հե րը: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել 
հա վե լել, որ պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լը պար տա վո րու թյու նը ոչ պատ շաճ կա տա րած 
պար տա պա նի նկատ մամբ դա տա կան այն պի սի մի ջամ տու թյուն է, ո րի պայ ման նե րում սահ-
մա նա փակ վում է պար տա պա նի գոր ծո ղու թյուն նե րի շր ջա նա կը մինչև սնան կու թյան վա րույ-
թի ա վար տը, որ պի սի կար գա վոր ման նպա տա կը պար տա պա նի և պար տա տե րե րի շա հե-
րի հա վա սա րակշ ռու թյունն ա պա հո վելն է (տե՛ս, «Ա ռէկ սիմ ԲանկԳազպ րոմ Բան կի Խումբ» 
ՓԲԸն ը նդ դեմ Հա րու թյուն Վար դա նյա նի թիվ Ե ՄԴ/0049/04/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2017 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը մեկ այլ ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ սնանկ ճա նաչ ված 
պար տա պա նի մաս նակ ցու թյամբ պար տա վո րու թյուն նե րը կենտ րո նա նում են սնան կու թյան 
վա րույ թում: Այդ ի սկ նկա տա ռու մով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում 17.06.2016 
թվա կա նին կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում դրա 4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սով սահ ման վել է, որ սնան կու թյան գոր ծով պար տա պա նի գույ քի կազ մում նե րառ ված 
գույ քի և ի րա վունք նե րի ա ռն չու թյամբ ծա գած բո լոր քա ղա քա ցի աի 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 ե կող եր րորդ ան ձ, քնն վում են նույն սնան կու թյան գոր ծի շր ջա նա կում: 
Նույն տրա մա նա բա նու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
4-րդ կե տը սահ մա նել է, որ սնանկ ճա նաչ վե լու վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից 
կարճ վում կամ ա վարտ վում են պար տա պա նից գու մա րի բռ նա գանձ ման կամ գույք հանձ նե-
լու պա հան ջով քա ղա քա ցի ա կան, վար չա կան կամ ար բիտ րա ժային տրի բու նա լի վա րույ թում 
գտն վող գոր ծե րը, և պար տա պա նի դեմ պար տա տե րե րի պա հանջ նե րը կա րող են ներ կա յաց-
վել սնան կու թյան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում:

 Բա ցի այդ, սնան կու թյան վա րույ թում սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի մաս նակ ցու-
թյամբ պար տա վո րու թյուն նե րի կենտ րո նաց մամբ հնա րա վո րու թյուն է ստեղծ վում ա պա հո-
վե լու վեր ջի նիս ակ տիվն ե րի հա վա քագ րու մը և դրանց հի ման վրա բո լոր պար տա տե րե րի 
շա հե րի ա պա հո վու մը՝ օ րեն քով սահ ման ված ա ռաջ նա հեր թու թյամբ վեր ջին նե րիս պա հանջ-
նե րի բա վա րար մամբ: Հետ ևա բար, ե թե սնանկ ճա նաչ ված պար տա պանն ու նի իր օգ տին 
կա տար ման են թա կա պար տա վո րու թյուն ներ, այ սինքն՝ տվյալ պար տա վո րու թյուն նե րով 
պար տա տեր է, ա պա պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մը հնա րա վոր է մի այն սնան կու-
թյան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում, այլ կերպ ա սած՝ պար տա վո րու թյան կա տար ման ար-
դյուն քը պետք է կենտ րո նա նա սնան կու թյան վա րույ թում, որ պես զի հե տա գա յում բաշխ վի 
պար տա տե րե րի միջև: Նույն տրա մա բա նու թյամբ սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի պար-
տա պան ներն ի րենց պար տա վո րու թյուն նե րը չեն կա րող կա տա րել հօ գուտ սնանկ ճա նաչ-
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ված պար տա պա նի պար տա տե րե րի՝ շր ջան ցե լով սնան կու թյան վա րույ թը: Այլ կերպ ա սած՝ 
չի թույ լատր վում սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի պար տա տի րոջն ան մի ջա կա նո րեն բա վա-
րա րում տա լը սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի հետ պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
մեջ գտն վող պար տա պա նի կող մից (տե՛ս, « ԴոնԱլ ֆոմ» ՍՊԸի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա
վա րիչ Յու րիկ Օ հա նյա նի հայցն ը նդ դեմ « Գազպ րոմ Ար մե նի ա» ՓԲԸի թիվ Ե ԱՔԴ/0254/02/16 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.12.2017 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը` Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման հնա րա վո րու-
թյան վրա ազ դող վե ճե րով հա րուց վող քա ղա քա ցի ա կան հայ ցե րով քա ղա քա ցի ա կան գոր-
ծե րը պետք է քնն վեն սնան կու թյան գոր ծը վա րող դա տա վո րի կող մից նույն սնան կու թյան 
գոր ծի շր ջա նակ նե րում՝ որ պես ա ռան ձին քա ղա քա ցի ա կան գոր ծեր: Ը նդ ո րում, նշ ված գոր-
ծե րը քն նե լիս կի րառ ման են թա կա են ի նչ պես «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե-
րը, այն պես էլ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րումն ե րը, 
ե թե դրանք չեն հա կա սում «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա կար գա վո րումն ե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նման եզ րա հանգ ման հա մար կար ևո րում է, որ սնան կու թյան 
գոր ծերն ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում վար վում են դա տա վո րի կող մից մի անձ նյա: Հետ-
ևա բար գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի կար գա վո րումն այն 
մա սին, որ գոր ծը հանձն վում է սնան կու թյան դա տա րա նի քն նու թյա նը, ե թե գոր ծը են թա կա 
է քն նու թյան սնան կու թյան դա տա րա նում, նշա նա կում է, որ գոր ծը պետք է հանձն վի հենց 
սնան կու թյան գոր ծը վա րող դա տա վո րին` հիմք ըն դու նե լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի կար գա վո րու մը` պար տա պա նի գույ քի կազ մում նե րառ ված 
գույ քի և ի րա վունք նե րի ա ռն չու թյամբ ծա գած բո լոր քա ղա քա ցի աի րա վա կան վե ճե րը նույն 
սնան կու թյան գոր ծի շր ջա նա կում քն նե լու վե րա բե րյալ: 

Այս պի սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ սնան կու թյան վա րույ թի առ կա-
յու թյան պայ ման նե րում պար տա պա նի գույ քի կազ մում նե րառ ված գույ քի և ի րա վունք նե րի 
ա ռն չու թյամբ ծա գած բո լոր քա ղա քա ցի աի րա վա կան վե ճե րը պետք է քն նի պար տա պա նի 
սնան կու թյան գոր ծը վա րող դա տա վո րը: Նկա տի ու նե նա լով, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քը հա տուկ կար գա վո րում չու նի այդ վե ճե րի լուծ ման ըն թա ցա կար գի վե րա բե րյալ, Վճ-
ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վե րոն շյալ վե ճե րը պետք է քնն վեն որ պես ա ռան ձին 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծեր` գոր ծի ա ռան ձին հա մա րով` պահ պա նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի կա նոն նե րը: 

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Բան կի և Ըն կե րու թյան միջև 01.03.2012 թվա կա նին 
կնք վել է վար կային պայ մա նա գիր: Պայ մա նագ րի կա տա րումն ա պա հո վե լու նպա տա կով 
01.03.2012 թվա կա նին կնք վել է Գրա վի պայ մա նա գի րը, ո րով գրա վադր վել են շր ջա նա ռու-
թյան մեջ գտն վող խո ղո վակ ներ: 

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նի 26.03.2013 թվա կա նի վճ ռով Ըն կե րու թյու նը ճա նաչ վել է սնանկ: Ըն կե րու թյան 
ֆի նան սա կան վի ճա կի վեր լու ծու թյան 4-րդ կե տի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը ստեղծ ման պա-
հից մինչև սնանկ ճա նաչ վե լը ի րա կա նաց րել է ըն դա մե նը մեկ ձեռք բեր ման և մեկ օ տար ման 
գոր ծարք ներ: Վեր լու ծու թյան 3.1 կե տի հա մա ձայն` պար տա պա նի հաշ վեկշ ռում ար տա ցոլ-
ված 5.045.500 ՀՀ դրա մը ի րե նից ներ կա յաց րել է 100 գ.մ 1.220 մ.մ տրա մա չա փի խո ղո վակ-
ներ, ո րոնք գույ քագր ման ժա մա նակ չեն ներ կա յաց վել, սա կայն առ կա է հայ տա րա րու թյուն 
գո ղու թյան վե րա բե րյալ և այդ փաս տի վե րա բե րյալ ՀՀ Ոս տի կա նու թյան ՔԳՎ Կո տայ քի 
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քնն չա կան բա ժան մուն քի քն նիչ Լ. Գրի գո րյա նի կող մից հա րուց ված է քրե ա կան գործ թիվ 
20105212 և կա տար վում է նա խաքն նու թյուն: Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան 
շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 14.03.2016 թվա կա նին ո րոշ մամբ Բան-
կի 751.109,35 Ա ՄՆ դո լար գու մա րի չա փով պա հան ջը Ըն կե րու թյան նկատ մամբ ճա նաչ վել է 
ա պա հով ված։ 

Դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծը, ար-
ձա նագ րել է, որ սույն գոր ծով ներ կա յաց վել է գրա վի ա ռար կան փո խա րի նե լու պա հանջ, ո րն 
ի րե նից չի ներ կա յաց նում ոչ գու մա րի բռ նա գանձ ման և ոչ էլ գույ քի հանձն ման պա հանջ, 
ա վե լին՝ ներ կա յաց ված պա հան ջը են թադ րում է մի այն Բան կի գրա վի ա ռար կայի՝ պար տա-
պա նի մի գույ քի փո խա րի նում մեկ այլ գույ քով, ո րը չի կա րող հան գեց նել պար տա պա նի գույ-
քային զանգ վա ծի փո փո խու թյան, որ պի սի պայ ման նե րում Դա տա րա նը գտել է, որ գրա վի 
ա ռար կան փո խա րի նե լու պա հան ջի մա սով սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը են թա-
կա չէ կարճ ման: Մի ա ժա մա նակ Դա տա րանն ար ձա նագ րե լով, որ հայց վորն իր ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց նում է սնան կու թյան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում` որ պես 
գրանց ված պար տա տեր, ո ւս տի նրա պա հանջ նե րը պետք է ի րա կա նաց վեն «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քին հա մա պա տաս խան, և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված 
գրա վի ա ռար կայի փո փոխ ման հնա րա վո րու թյու նը սույն գոր ծով կի րա ռե լի չէ: Մի ա ժա մա-
նակ Դա տա րա նը գտել է, որ հայ ցը են թա կա է մերժ ման նաև այն հիմ քով, որ չի հիմն ա վոր վել 
սնանկ ճա նաչ ված Ըն կե րու թյան մոտ գրա վի ա ռար կային հա վա սա րար ժեք այլ գույ քի կամ 
դրա մա կան մի ջոց նե րի առ կա յու թյու նը: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը Դա տա րա նի վճի ռը թո ղել է ան փո փոխ` ար ձա նագ րե լով, որ 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն 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 ի րա վունք նե րի ա ռն չու թյամբ ծա-
գած բո լոր քա ղա քա ցի աի 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 ե կող եր րորդ ան ձ, քնն վում են նույն 
սնան կու թյան գոր ծի շր ջա նա կում: Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րե լով, որ սույն քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծը քնն վել է սնան կու թյան գոր ծը քն նող դա տա վո րի վա րույ թում, գտել է, որ 
Դա տա րանն ի րա վա ցի ո րեն պատ ճա ռա բա նել է սույն ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ-
մամբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման ան հնա րի նու թյունն այն 
ի մաս տով, որ հայց վոր կող մը իր դա տա կան պաշտ պա նու թյու նը և պա հանջ նե րի բա վա րա-
րու մը ի րա կա նաց նում է որ պես գրանց ված պար տա տեր թիվ Ե ԿԴ/0011/04/13 սնան կու թյան 
գոր ծով Դա տա րա նի 14.03.2016 թվա կա նի ո րոշ մամբ: Դրա նով ի սկ հիմն ա վոր վում է Դա տա-
րա նի կող մից սույն հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 71-րդ 
հոդ վա ծի կի րա ռու մը: Մի ա ժա մա նակ ար ձա նագ րե լով, որ սնանկ ճա նաչ ված Ըն կե րու թյունն 
այլ գույք չու նի, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ գրա վի ա ռար կան այլ հա վա սա րար ժեք 
գույ քով փո խա րի նե լը դառ նում է ան հնա րին:

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա-
լը.

Այս պես, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող յու րա-
քան չյուր ան ձ պետք է ա պա ցու ցի իր վկա յա կո չած փաս տե րը: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
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թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա-
ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ 
հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ փաս տել է, որ այս կամ այն 
հան գա ման քի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան մա սին դա տա րա նի եզ րա կա ցու թյու նը 
պետք է լի նի գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա-
զոտ ման տրա մա բա նա կան հետ ևու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով դրանց հա մակ ցու թյու նը և փո-
խա դարձ կա պը, կի րառ ման են թա կա ի րա վուն քը և ներ քին հա մոզ մուն քը (տե՛ս, Ռու զան նա 
Թո րո սյանն ը նդ դեմ Նվեր Մկրտ չյա նի թիվ Ե ԱՔԴ/1688/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա-
ցույց բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տե լու դեպ քում պետք է հաշ վի առ նի, թե 
որ քա նով է այդ ա պա ցույ ցը վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի տվյալ փաս տա կան հան գա ման քը 
հաս տա տե լու կամ մեր ժե լու հա մար (տե՛ս, Սվետ լա նա Ժու լի կյանն ը նդ դեմ Ա նա հիտ Խա չատ
րյա նի թիվ Ե ՄԴ/0232/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.04.2009 
թվա կա նի ո րո շու մը):

 Սույն գոր ծով ներ կա յաց ված պա հանջն է՝ Ըն կե րու թյա նը պար տա վո րեց նել փո խա րի նել 
թիվ 012-005071 շր ջա նա ռու թյան մեջ գտն վող ապ րանք նե րի գրա վի պայ մա նագ րում նշ ված 
գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող D=1220 տրա մա չա փի 8000 գմ խո ղո վակ նե րը այլ հա վա սա-
րար ժեք գույ քով՝ այդ թվում նաև դրա մա կան մի ջոց նե րով: Գոր ծով որ պես պա տաս խա նող է 
ներգ րավ ված սնանկ ճա նաչ ված Ըն կե րու թյու նը` ի դեմս սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի, 
ի սկ վե ճը, ել նե լով ներ կա յաց ված պա հան ջի բնույ թից, վե րա բե րում է պար տա պա նի գույ քի 
կազ մում նե րառ ված գույ քային, այն է՝ գրա վի ի րա վուն քին, ո ւս տի վե ճի լու ծումն ազ դե ցու-
թյուն է ու նե նա լու պար տա պա նի գույ քային ի րա վունք նե րի ծա վա լի և պար տա տի րոջ պա հան-
ջի ա պա հով վա ծու թյան վրա: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հայ ցը մեր ժե լու մա սով Դա տա րա նի 
վճի ռը թող նե լով ան փո փոխ՝ ար ձա նագ րել է, որ սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը սնան կու թյան 
վա րույ թում էլ քնն վել է: Այ դու հան դերձ, վե րա հաս տա տե լով Դա տա րա նի դիր քո րո շու մը ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի կի րա ռե լի ու թյան ան հնա րի նու թյան վե րա բե-
րյալ` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ Բանկն իր պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց նում է 
որ պես գրանց ված պար տա տեր թիվ Ե ԿԴ/0011/04/13 սնան կու թյան վա րույ թում: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի վե րոգ րյալ պատ ճա ռա-
բա նու թյուն նե րը մի մյանց հա կա սում են, քա նի որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը մի դեպ քում ար-
ձա նագ րել է, որ սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը քնն վում է որ պես սնան կու թյան վա րույ թի 
մաս, մյուս դեպ քում փաս տել, որ Բանկն իր պաշտ պա նու թյունն ար դեն ի սկ ի րա կա նաց նում 
է թիվ Ե ԿԴ/0011/04/13 սնան կու թյան վա րույ թում: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով 
սույն ո րոշ մամբ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը, ար ձա նագ րում է, որ սույն քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծը «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով քնն վել է նույն սնան-
կու թյան վա րույ թում` Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծը վա րող դա տա վո րի կող մից: Հետ-
ևա բար կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը ևս սնան կու թյան վա րույ թի 
մաս է, ո ւս տիև Բանկն ի րա վունք ու ներ սույն հայ ցա դի մու մում նշ ված պա հան ջը ներ կա յաց-
նել հենց սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ նաև բո ղոք բե րած ան ձի այն 
պատ ճա ռա բա նու թյա նը, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը գրա վի ա ռար կայի փո խա-
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րին ման հնա րա վո րու թյուն չի նա խա տե սում, և որ գրա վի ա ռար կայի փո խա րին ման ի նս տի-
տու տը կար գա վոր վում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծով, ո ւս տիև Բան կը, 
ղե կա վար վե լով նշ ված հոդ վա ծի դրույթ նե րով, իր խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կան գու մը 
փոր ձել է ի րա կա նաց նել ա ռան ձին քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թով: Այս կա պակ ցու թյամբ 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, այդ մա սով ո ւղ ղե լով 
Դա տա րա նի սխալ պատ ճա ռա բա նու թյու նը, ո րով հայ ցի մերժ ման հիմ քում դր վել է նաև այն 
հան գա ման քը, որ հայց վո րի պա հանջ նե րի բա վա րա րումն ի րա կա նաց վում է պա տաս խա նող 
Ըն կե րու թյան սնան կու թյան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում, ար ձա նագ րել է, որ հայց վո րը տվյալ 
դեպ քում իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց րել է հենց սնան կու թյան վա րույ-
թի շր ջա նակ նե րում՝ ա ռան ձին քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով: Այ սինքն՝ Վե րաքն նիչ դա տա րանն 
ար ձա նագ րել է, որ տվյալ դեպ քում հայց վո րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն ի րա կա-
նաց վել է հենց նրա մատ նան շած տար բե րա կով, որ պի սի պայ ման նե րում էլ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ չի հիմն ա վոր վում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից դա տա կան սխալ 
թույլ տա լու հան գա ման քը: 

Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սույն ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի-
րա ռել է հենց հայց վո րի մատ նան շած ի րա վա նոր մը՝ գա լով այն եզ րա հանգ ման, որ գոր ծում 
գտն վող գրա վոր ա պա ցույց նե րով չեն հիմն ա վոր վում հայ ցը բա վա րա րե լու փաս տա կան հիմ-
քե րը, քա նի որ պարզ վել է, որ սնանկ ճա նաչ ված Ըն կե րու թյու նը, բա ցի գրա վադր ված գույ-
քից, այլ գույք կամ դրա մա կան մի ջոց ներ չու նի, որ պի սի հետ ևու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը հա մա րում է հիմն ա վոր: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծում 
գտն վող ա պա ցույց նե րով հաս տատ ված փաս տե րի պայ ման նե րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
ո րո շումն ի րա վա չափ է, քա նի որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա կար գա վո րում-
նե րից բա ցի` Վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վա ցի ո րեն կի րա ռել է նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի ի րա վա կար գա վո րումն ե րը և հայ ցը մեր ժել է՝ հայ ցի 
բա վա րար ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը գոր ծի ա պա ցույց նե րով 
չհաս տատ վե լու, այն է՝ հայցն ան հիմն լի նե լու հիմ քով` հաշ վի առ նե լով ի րա վա հա րա բե րու-
թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ և 
53-րդ հոդ ված նե րի ի րա վա կար գա վո րու մը: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո-
ղո քի քն նու թյան ար դյունք նե րով չի հիմն ա վոր վում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից թույլ տր-
ված դա տա կան սխա լի առ կա յու թյու նը:

 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար չէ Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու հա մար: Հետ ևա բար սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ 
է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով 
սահ ման ված վճ ռա բեկ բո ղո քը մեր ժե լու և ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ա կտն օ րի նա-
կան ու ժի մեջ թող նե լու լի ա զո րու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, որ Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տը մա սամբ թե րի և սխալ է պատ-
ճա ռա բան ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սույն ո րոշ մամբ լրա ցու ցիչ պատ ճա ռա բա նում է Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ
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ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 քն նու թյան հետ կապ ված այլ 
ծախ սե րից: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ Վե րաքն նիչ կամ Վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քն նու 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-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ գլ խի 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 րաքն նիչ կամ վճ ռա 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 ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ գլ խի կա նոն նե րի հա մա ձայն:

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ բո ղոք բե րող ան ձը վճա րել է վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե-
լու հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քը, ի սկ բո ղո քը մերժ վում է, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ դա տա կան ծախ սե րի հար ցը պետք է հա մա րել լուծ ված: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ, 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

Ո ՐՈ ՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը մեր ժել: ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 04.08.2017 
թվա կա նի ո րո շու մը թող նել ան փո փոխ՝ սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը հա մա րել լուծ ված: 
3. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա կա 

չէ բո ղո քարկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

 
ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԱԴԴ/2408/02/14
 դա տա րա նի ո րո շում        2019թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԱԴԴ/2408/02/14
 Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Սմ բա տյան
Դա տա վոր ներ` Ն. Մար գա րյան
 Ա. Պետ րո սյան

 
Ո ՐՈ ՇՈՒՄ

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
զե կու ցող Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի հու նի սի 07-ին 
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Գրի գո րի Սա ֆա րյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Կա րի նե 

Ղա շան գյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 26.07.2018 
թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ Գրի գո րի Սա ֆա րյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Սար գիս Ա վե տի սյա նի` 
Սար գիս Ա վե տի սյա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող շի նու թյան կա ռու ցա-
պատ ման հետ ևան քով Գրի գո րի Սա ֆա րյա նին պատ ճառ ված վնաս նե րը հա տու ցե լու, Սար-
գիս Ա վե տի սյա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող` Եր ևա նի Բա շին ջա ղյան թիվ 
10/2 հաս ցե ում կա ռուց վող շի նու թյու նը քան դե լուն կամ Գրի գո րի Սա ֆա րյա նի ավ տոտ նա կի 
օգ տա գործ ման հա մար խո չըն դոտ և/ կամ հասց վե լիք վնա սի պատ ճառ հան դի սա ցող մե տա-
ղյա աս տի ճա նը, ջրա հե ռաց ման խո ղո վա կը վե րաց նե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հանջ նե րի 
մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան` Գրի գո րի Սա ֆա րյա նը պա հան ջել է պար տա վո րեց նել Սար գիս 

Ա վե տի սյա նին հա տու ցել վեր ջի նիս սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող` Եր ևա նի 
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Բա շին ջա ղյան թիվ 10/2 հաս ցե ում կա ռուց վող շի նու թյան կա ռու ցա պատ ման հետ ևան քով 
ի րեն պատ ճառ ված վնա սը՝ 445.000 ՀՀ դրա մի չա փով, քան դել այդ շի նու թյու նը կամ վե րաց-
նել իր ավ տոտ նա կի օգ տա գործ ման հա մար խո չըն դոտ և/ կամ հասց վե լիք վնա սի պատ ճառ 
հան դի սա ցող մե տա ղյա աս տի ճա նը, ջրա հե ռաց ման խո ղո վա կը: 

Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Փի լո սյան) (այ-
սու հետ` Դա տա րան) 06.02.2018 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
26.07.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Գրի գո րի Սա ֆա րյա նի ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո ղո քը 
մերժ վել է, և Դա տա րա նի 06.02.2018 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Գրի գո րի Սա ֆա րյա նի ներ կա յա ցու ցի չը: 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել: 

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 21րդ, 47րդ հոդ ված նե րը, 48րդ հոդ
վա ծի 2րդ, 6րդ և 7րդ կե տե րը, 51րդ հոդ վա ծը, 53րդ հոդ վա ծի 1ին կե տը, 60րդ հոդ վա ծը, 
130րդ հոդ վա ծի 3րդ կե տը, 130.1րդ և 131րդ հոդ ված նե րը, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 91րդ հոդ վա ծը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ պա տաս խա նող Սար գիս Ա վե տի սյա նը ոչ մի այն 

չի ժխ տել պատ ճառ ված վնա սի առ կա յու թյան փաս տը, այլ նաև պար տա վոր վել է հա տու ցել 
հա մա պա տաս խան պար տա վո րագ րով, ո րը կց ված է ե ղել ոս տի կա նու թյու նում հա վա քագր-
ված նյու թե րին և ներ կա յաց վել է Դա տա րան:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ սույն գոր ծի շր ջա նակ նե րում նշա նակ ված 
փոր ձաքն նու թյան ի րա կա նաց ման հա մար հայց վոր Գրի գո րի Սա ֆա րյա նը ներ կա յաց րել է 
տրանս պոր տային մի ջո ցը և դրա վե րա բե րյալ առ կա փաս տաթղ թե րը, այդ թվում` տրանս-
պոր տային մի ջո ցի հաշ վառ ման վկա յա գի րը, ո րի վե րա բե րյալ առ կա է նշում փոր ձա գե տի 
եզ րա կա ցու թյան մեջ, սա կայն Դա տա րա նը, այն բա վա րար չհա մա րե լով, հայց վո րի վրա չի 
դրել պար տա կա նու թյուն` Դա տա րան ներ կա յաց նե լու նաև ա պա ցույց` տրանս պոր տային մի-
ջո ցի պատ կա նե լի ու թյան վե րա բե րյալ: Հետ ևա բար հայց վոր Գրի գո րի Սա ֆա րյա նը, հաշ վի 
առ նե լով, որ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյամբ ա պա ցուց վում է, որ ավ տո մե քե նան սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում է ի րեն, Դա տա րան չի ներ կա յաց րել այդ հան գա ման քը 
հաս տա տող այլ ա պա ցույց: 

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ պա տաս խա նող Սար գիս Ա վե տի սյա նը խու-
սա փել է փոր ձա գե տին ներ կա յաց նել շի նու թյան կա ռուց ման հա մար ան հրա ժեշտ փաս-
տաթղ թե րը, այդ թվում` կա ռուց ման նա խա գի ծը, ին չի հետ ևան քով էլ փոր ձաքն նու թյու-
նը հա մա պա տաս խան մա սով մնա ցել է ան կա տար: Ո ւս տի Դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով 
փոր ձաքն նու թյու նը մի մա սով ան կա տար մնա լու պատ ճառ նե րի վե րա բե րյալ փոր ձա գե տի 
կող մից եզ րա կա ցու թյան մեջ ար ված նշումն ե րը, պար տա վոր էր պա տաս խա նո ղի կող մից 
խո չըն դոտ ներ ա ռա ջաց նե լու պայ ման նե րում վեր ջի նիս վրա դնել հայց վո րի կող մից վկա յա-
կոչ ված փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը, ի սկ չա պա ցուց ման դեպ քում դա մեկ նա բա ներ հօ գուտ 
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հայց վո րի: 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նում սույն գոր ծի քն նու թյու նը նա խա գա հող դա տա վոր Ա. Սմ բա-

տյա նը նույն գոր ծով որ պես գոր ծը քն նող դա տա վոր ներգ րավ ված էր ե ղել նաև ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նում, ո ւս տի պար տա վոր էր ի նք նա բա ցարկ հայտ նել ան կախ այն հան գա-
ման քից, որ կող մը նման միջ նոր դու թյամբ հան դես չէր ե կել, քա նի որ դա տա վո րին բա ցարկ 
հայտ նե լը կող մի ի րա վունքն է, ի սկ դա տա վո րը, ի նք նա բա ցար կի հիմք հան դի սա ցող հան-
գա մանք նե րի առ կա յու թյան դեպ քում, պար տա վոր է սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ ի նք նա-
բա ցարկ հայտ նել: Վե րո հի շյա լը հիմք է տա լիս եզ րա հան գե լու, որ գոր ծի հան գա մանք ներն 
օբյեկ տի վո րեն չեն հե տա զոտ վել: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 26.07.2018 թվա կա նի ո րո շու մը՝ հայ ցը բա վա րա րել ամ բող ջու թյամբ կամ գործն ու ղար-
կել ստո րա դաս դա տա րան նոր քն նու թյան: 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը`
1. Եր ևան քա ղա քի Ա ջափ նյակ և Դավ թա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա-

վա սու թյան դա տա րա նի դա տա վոր Մ. Հար թե նյա նի 11.09.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Գրի գո-
րի Սա ֆա րյա նի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մումն ըն դուն վել է վա րույթ (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 60):

2. 22.10.2014 թվա կա նի գրու թյամբ Եր ևան քա ղա քի Ա ջափ նյակ և Դավ թա շեն վար չա-
կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի դա տա վոր Մ. Հար թե նյա նը, հաշ-
վի առ նե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան նա խա գահ Ս. Սարգ սյա նի 21.10.2014 թվա կա նի 
թիվ ՆՀ-558-Ա հրա մա նագ րով իր լի ա զո րու թյուն նե րի դա դա րեց ման և ՀՀ վե րաքն նիչ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի դա տա վոր նշա նակ վե լու հան գա ման քը, թիվ Ե ԱԴԴ/2408/02/14 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը հանձ նել է վե րա մա կագր ման (հա տոր 1-ին, գ.թ. 67):

3. Թիվ Ե ԱԴԴ/2408/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը 11.12.2014 թվա կա նին վե րա մա կագր-
վել է Եր ևան քա ղա քի Ա ջափ նյակ և Դավ թա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նի դա տա վոր Ա. Սմ բա տյա նին, վեր ջի նիս 15.12.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ 
գործն ըն դուն վել է վա րույթ և նշա նակ վել է նախ նա կան դա տա կան նիստ 24.02.2015 թվա կա-
նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 66, 72):

4. 24.02.2015 թվա կա նին կա յա ցած նախ նա կան դա տա կան նիս տը նա խա գա հել է դա-
տա վոր Ա. Սմ բա տյա նը, դա տա կան նիս տին մաս նակ ցել են հայց վոր Գրի գո րի Սա ֆա րյա նը, 
վեր ջի նիս ներ կա յա ցու ցիչ Վար դան Խե չյա նը, պա տաս խա նող Սար գիս Ա վե տի սյա նի ներ-
կա յա ցու ցիչ Սամ վել Դավ թյա նը: Նիս տի ժա մա նակ Դա տա րա նը պար զել է գոր ծին մաս նակ-
ցող ան ձանց և դա տա վա րու թյան այլ մաս նա կից նե րի կազ մը, հայ ցի ա ռար կան ու հիմ քը, 
պա հանջ նե րը հիմն ա վո րող ա պա ցույց նե րը և գոր ծի մի շարք այլ հան գա մանք ներ, վի ճե լի 
ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, ըն դու նել է միջ նոր դու թյուն ներ՝ գրա վոր հայ տա րա րու թյու-
նը` որ պես ա պա ցույց թույ լատ րե լու մա սին, պա տաս խա նո ղի ներ կա յու թյու նը դա տա կան 
նիս տին ա պա հո վե լու մա սին, կա տա րել է դա տա վա րա կան մի շարք այլ գոր ծո ղու թյուն ներ 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 84-86): 

5. 16.04.2015 թվա կա նի գրու թյամբ Եր ևան քա ղա քի Ա ջափ նյակ և Դավ թա շեն վար չա-
կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի դա տա վոր Ա. Սմ բա տյա նը, հաշ վի 
առ նե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան նա խա գահ Ս. Սարգ սյա նի 16.04.2015 թվա կա նի 
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թիվ ՆՀ-272-Ա հրա մա նագ րով իր լի ա զո րու թյուն նե րի դա դա րեց ման և ՀՀ վե րաքն նիչ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի դա տա վոր նշա նակ վե լու հան գա ման քը, թիվ Ե ԱԴԴ/2408/02/14 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը հանձ նել է վե րա մա կագր ման (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 1):

6. Եր ևան քա ղա քի Ա ջափ նյակ և Դավ թա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան դա տա րա նի դա տա վոր Ա. Փի լո սյա նի 18.05.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ թիվ 
Ե ԱԴԴ/2408/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գործն ըն դուն վել է վա րույթ և ը ստ է ու թյան լու ծում է 
ստա ցել 06.02.2018 թվա կա նի վճ ռով (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 2, 66):

7. Վե րոն շյալ վճ ռի դեմ Գրի գո րի Սա ֆա րյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Կա րի նե Ղա շան գյա նի 
կող մից բեր ված վե րաքն նիչ բո ղո քը մա կագր վել է ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
րա նի դա տա վոր ներ Ա. Սմ բա տյա նին (նա խա գա հող դա տա վոր), Մ. Հար թե նյա նին, Կ. Հա-
կո բյա նին, և ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 10.04.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ 
վե րա դարձ վել է (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 24):

8. Սահ ման ված ժամկ ե տում կր կին ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ա. Սմ բա տյա նի (նա խա գա հող դա տա վոր), Կ. 
Հա կո բյա նի և Ա. Պետ րո սյա նի 26.04.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ ըն դուն վել է վա րույթ (հա տոր 
3-րդ, գ.թ. 55):

9. Գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում ՀՀ բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի 14.06.2018 
թվա կա նի թիվ ԲԴԽ-16-Ո-28 ո րոշ ման հի ման վրա պաշ տո նա վար ման տա րի քը լրա նա լու 
կա պակ ցու թյամբ 15.06.2018 թվա կա նից ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի դա-
տա վոր Կ. Հա կո բյա նի լի ա զո րու թյուն նե րը դա դա րեց վել են, վեր ջի նիս փո խա րեն դա տա-
կան կազ մը հա մալ րել է դա տա վոր Ն. Մար գա րյա նը և 26.07.2018 թվա կա նին Դա տա րա նի 
06.02.2018 թվա կա նի վճ ռի դեմ Գրի գո րի Սա ֆա րյա նի ներ կա յա ցուց չի կող մից բեր ված վե-
րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյան ար դյուն քով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը (նա խա գա հող դա տա վոր` 
Ա. Սմ բա տյան, դա տա վոր ներ` Ն. Մար գա րյան, Ա. Պետ րո սյան) կա յաց րել է ո րո շում, ո րով 
վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 79-84):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը. 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա-
կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան 
հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում այլ դա տա րա նում նույն գոր ծի քն նու թյա նը մաս նակ-
ցե լու հիմ քով դա տա վո րի ի նք նա բա ցար կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը կա րող են է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե նալ նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա 
ձևա վո րե լու հա մար:

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա
րում ան դրա դառ նալ այլ դա տա րա նում տվյալ գոր ծի քն նու թյա նը մաս նակ ցե լու հիմ քով դա
տա վո րի կող մից ի նք նա բա ցարկ հայտ նե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի 
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ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ 
ժամկ ե տում քն նու թյան ի րա վունք:

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

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա տա-
վո րին կա րող է բա ցարկ հայտն վել, կամ դա տա վո րը սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ պար-
տա վոր է ի նք նա բա ցարկ հայտ նել « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րենս-
գիրք» սահ մա նադ րա կան օ րեն քով սահ ման ված հիմ քե րով:

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րենս գիրք» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն-
քի 71-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դա տա վո րը պար տա վոր է ի նք նա բա ցարկ հայտ-
նել, ե թե նա տե ղյակ է այն պի սի հան գա մանք նե րի մա սին, ո րոնք ան կողմն ա կալ դի տոր դի 
մոտ կա րող են ող ջա միտ կաս կած հա րու ցել տվյալ գոր ծով նրա ա նա չա ռու թյան մեջ: Նույն 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ի նք նա բա ցար կի հիմ քե րը նե րա ռում են, ի թիվս 
այլ նի, այն դեպ քե րը, ե րբ` դա տա վո րը մաս նակ ցել է տվյալ գոր ծի քն նու թյանն այլ դա տա րա-
նում: 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ գոր ծող՝ 17.06.1998 թվա-
կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը 
կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 149.8-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն` գոր ծը դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տե լիս դա տա վո րը (…) դա տա կան քն-
նու թյունն ար դյու նա վետ ի րա կա նաց նե լու հա մար կա րող է հրա վի րել նախ նա կան դա տա-
կան նիստ: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` դա տա րա նը նախ նա կան դա տա կան 
նիս տում մաս նա վո րա պես՝ 1) պար զում է հայ ցի ա ռար կան ու հիմ քը. 2) ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում կող մե րին պար զա բա նում է նրանց ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, դա-
տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու կամ չկա տա րե լու հետ ևանք նե րը. 3) պար զում է 
վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը և կի րառ ման են թա կա օ րենսդ րու թյու նը. 4) պար զում 
է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց և դա տա վա րու թյան այլ մաս նա կից նե րի կազ մը. 5) կող մե րի 
հետ քն նար կում է ա պա ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի շր ջա նա կը և ա պա ցուց ման պար տա-
կա նու թյան բաշխ ման կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան` կող մե րի միջև բաշ խում է ա պա ցուց-
ման պար տա կա նու թյու նը, ի նչ պես նաև սահ մա նում է ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու ժամ-
կետ նե րը. 6) կող մե րի միջ նոր դու թյամբ, ի սկ նույն օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քում` իր 
նա խա ձեռ նու թյամբ, պա հան ջում է ան հրա ժեշտ ա պա ցույց ներ, լու ծում է փոր ձաքն նու թյուն 
նշա նա կե լու, դա տա կան նիս տին փոր ձա գետ ներ, վկա ներ կան չե լու, թարգ մա նիչ ներգ րա-
վե լու, տե ղում ի րե ղեն և գրա վոր ա պա ցույց ներն ու սումն ա սի րե լու հար ցե րը. 7) կող մե րի 
միջ նոր դու թյամբ, ի սկ նույն օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քում` իր նա խա ձեռ նու թյամբ, 
լու ծում է հայ ցի ա պա հով ման, հա կընդ դեմ ա պա հով ման, ա պա ցույց նե րի ա պա հով ման հար-
ցե րը, ի նչ պես նաև կող մե րի այլ միջ նոր դու թյուն նե րը. 8) քն նար կում է գոր ծի քն նու թյանն այլ 
ան ձանց ներգ րա վե լու, ոչ պատ շաճ կող մին փո խա րի նե լու, մի քա նի պա հանջ նե րի մի աց ման 
և ա ռանձ նաց ման, ար տագ նա դա տաքն նու թյան ան ցկաց ման հնա րա վո րու թյան հար ցե րը. 9) 
ո րո շում է ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ ման կար գը. 10) ի րա կա նաց նում է գոր ծի ար դյու նա վետ 
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քն նու թյանն ո ւղղ ված այլ գոր ծո ղու թյուն ներ:
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա-

ձայն՝ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ-
տե րի դեմ ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը քն նում և դրանց վե րա բե րյալ, ի նչ պես նաև 
նույն օ րենսգր քի 384-րդ և 385-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված հար ցե րով ո րո շումն ե րը կա-
յաց նում է կո լե գի ալ` ե րեք դա տա վո րի կազ մով։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծով և 
Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ խա վոր ված յու րա քան չյու րի՝ ան կողմն ա կալ 
դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունքն ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի 
բաղ կա ցու ցիչ տարրն է։ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ՝ Եվ րո-
պա կան դա տա րան) իր բազ մա թիվ ո րո շումն ե րում բա ցա հայ տել է դա տա րա նի ան կողմն ա-
կա լու թյան գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը: Այս պես՝ Եվ րո պա կան դա տա րանն ը նդ գծել է, որ 
դա տա րա նի ա նա չա ռու թյու նը են թադ րում է գոր ծը քն նող դա տա վո րի մոտ կան խա կալ կար-
ծի քի բա ցա կա յու թյուն, ի սկ ցան կա ցած դա տա վոր, ո րի ա նա չա ռու թյան վե րա բե րյալ ող ջա-
միտ կաս կած ներ կան, պետք է դուրս գա դա տա րա նի կազ մից: Նշ ված կաս կած նե րը պետք 
է ստուգ վեն տար բեր ճա նա պարհ նե րով: Ա ռա ջի նը սուբյեկ տիվ չա փա նիշն է, ո րը վե րա բե-
րում է քնն վող գոր ծի կա պակ ցու թյամբ տվյալ դա տա վո րի ան ձնա կան հա մոզ մունք նե րին և 
վար քագ ծին, ի սկ ե րկ րոր դը՝ օբյեկ տիվ չա փա նի շը, վե րա բե րում է ա ռա ջարկ վող այն ե րաշ-
խիք նե րին, ո րոնք պետք է բա վա րար լի նեն դա տա վո րի ա նա չա ռու թյան կա պակ ցու թյամբ 
ա ռա ջա ցած ցան կա ցած ող ջա միտ կաս կած բա ցա ռե լու հա մար: Սուբյեկ տիվ չա փա նի շի հա-
մա ձայն` դա տա րա նի կամ դա տա վո րի ան կողմն ա կա լու թյու նը հան դես է գա լիս որ պես կան-
խա վար կած, հետ ևա բար, քա նի դեռ հա կա ռակն ա պա ցուց ված չէ, դա տա վո րը հա մար վում է 
սուբյեկ տի վո րեն ան կողմն ա կալ: Հա կա ռակ դրան` օբյեկ տիվ ան կողմն ա կա լու թյու նը կախ-
ված է ար տա քին գոր ծոն նե րից, և այս դեպ քում դա տա վո րի վար քա գի ծը ե րկ րոր դա կան նշա-
նա կու թյուն է ստա նում: Մաս նա վո րեց նե լով օբյեկ տիվ չա փա նի շը` Եվ րո պա կան դա տա րանն 
ար ձա նագ րել է, որ այն հիմն ա կա նում վե րա բե րում է դա տա վո րի և վա րույ թի մյուս մաս նա-
կից նե րի միջև աս տի ճա նա կար գային կամ մյուս կա պե րին կամ դա տա կան գոր ծըն թա ցի 
շր ջա նակ նե րում միև նույն ան ձի կող մից տար բեր գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց մա նը: 
Հետ ևա բար յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում պետք է ո րո շել՝ ա րդյոք տվյալ հա րա բե րու-
թյուն նե րի բնույ թը և սեր տու թյան աս տի ճա նը վկա յում են այն մա սին, որ դա տա րանն ան-
կողմն ա կալ չէ (տե՛ս, օ րի նակ, Piersack v. Belgium գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 01.10.1982 
թվա կա նի վճի ռը, կետ 30, Grieves v. the United Kingdom գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
16.12.2003 թվա կա նի վճի ռը, կետ 69, Kyprianou v. Cyprus գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
15.12.2005 թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 118, 121, Nicholas v. Cyprus գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա
րա նի 09.01.2018 թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 49, 53, Ղու լյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով Եվ
րո պա կան դա տա րա նի 24.01.2019 թվա կա նի վճի ռը, կետ 45): 

Օբյեկ տիվ չա փա նի շի տե սան կյու նից Եվ րո պա կան դա տա րա նը կար ևո րել է նաև կոնկ-
րետ գոր ծի քն նու թյա նը դա տա վո րի ու նե ցած դե րը, դա տա վո րի կող մից ի րա կա նաց ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րի շր ջա նակն ու բնույ թը և գտել է, որ դա տա վո րի կող մից գոր ծի նյու թե-
րին պար զա պես ծա նոթ լի նե լը չի հան գեց նում վեր ջի նիս ա նա չա ռու թյան վե րա բե րյալ ծա-
գած կաս կած նե րի ող ջամ տու թյա նը (տե՛ս, Morel v. France գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
18.10.2000 թվա կա նի վճի ռը, կետ 45, Fazlı Fazli Aslaner v. Turkey գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա
րա նի 07.07.2014 թվա կա նի վճի ռը, կետ 31): Վե րա դաս դա տա րան նե րում նույ նիսկ եր կու այլ 
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դա տա վոր նե րի հետ գոր ծի քն նու թյունն ի րա կա նաց նող և գոր ծի քն նու թյու նը նա խա գա հող 
դա տա վո րը չպետք է քն նի իր ի սկ ո րոշ ման դեմ ներ կա յաց ված բո ղոք նե րը (տե՛ս De Haan v. 
the Netherlands գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 26.08.1997 թվա կա նի վճի ռը, կետ 51): 

Ան կողմն ա կա լու թյան ա պա հով ման մա սով ազ գային ըն թա ցա կար գե րի, մաս նա վո-
րա պես՝ դա տա վոր նե րին գոր ծի քն նու թյու նից հե ռաց նե լը կար գա վո րող կա նոն նե րի առ-
կա յու թյունն է ա կան գոր ծոն է: Այդ պի սի կա նոն նե րը վկա յում են այն մա սին, որ ազ գային 
օ րենս դիր նե րը հա տուկ ու շադ րու թյուն են դարձ նում տվյալ դա տա վո րի կամ դա տա րա նի ան-
կողմն ա կա լու թյան հետ կապ ված հիմն ա վոր բո լոր կաս կած նե րը վե րաց նե լուն և այդ պի սի 
կաս կած նե րի պատ ճառ նե րը վե րաց նե լու մի ջո ցով փոր ձում են ան կողմն ա կա լու թյուն ա պա-
հո վել: Որ պես այդ պի սին կողմն ա կա լու թյան բա ցա կա յու թյունն ա պա հո վե լուց բա ցի՝ դրանք 
ո ւղղ ված են կողմն ա կա լու թյան ցան կա ցած ար տա քին հատ կա նիշ վե րաց նե լուն և այդ պի սով 
նպաս տում են, որ ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում դա տա րան նե րը հան րու թյա նը 
վս տա հու թյուն ներշն չեն: Ի րա վի ճա կից կամ կա պից է կախ ված դա տա վո րի ան կողմն ա կա-
լու թյան վե րա բե րյալ կաս կած նե րի ա ռա ջա ցու մը: Այդ կաս կած նե րի օբյեկ տի վո րեն հիմն ա-
վոր ված լի նե լը կամ չլի նելն ա ռա վե լա պես կախ ված է կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րից 
և այն գոր ծոն նե րից, ո րոնք այդ ի մաս տով պետք է հաշ վի ա ռն վեն (տե՛ս, Ղու լյանն ը նդ դեմ 
Հա յաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 24.01.2019 թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 47, 51):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ որ պես դա տա րա նի ա նա չա ռու թյունն ա պա-
հո վող կա ռու ցա կարգ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը սահ մա նում է 
ի նք նա բա ցար կի և բա ցար կի ի նս տի տու տը, ո րի հիմ քերն ամ րագր ված են « Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան դա տա կան օ րենս գիրք» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քում: Մաս նա վո րա պես` 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով 
ի նք նա բա ցարկ հայտ նե լու հիմ քե րից` տվյալ գոր ծի քն նու թյանն այլ դա տա րա նում դա տա-
վո րի մաս նակ ցու թյան հիմ քին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում 
դա տա վո րի կող մից ստո րա դաս դա տա կան ա տյա նում նույն գոր ծով ու նե ցած մաս նակ ցու-
թյու նը` որ պես ի նք նա բա ցար կի հիմք, են թա կա է գնա հատ ման՝ հաշ վի առ նե լով ստո րա դաս 
դա տա րա նում դա տա վո րի կող մից կա տար ված գոր ծո ղու թյուն նե րի շր ջա նա կը և բնույ թը, 
կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք ներն ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Ը նդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ը նդ գծում է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ վե րաքն նիչ ա տյա նում օ րեն քով սահ ման-
ված կար գով տվյալ գոր ծով քն նու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի և տվյալ հար ցով ո րո շու մը 
պետք է կա յաց վի կո լե գի ալ` ե րեք դա տա վո րի կազ մով, ա պա կո լե գի ալ կազ մում ը նդ գրկ ված 
դա տա վոր նե րից ա ռն վազն մե կի կող մից ի նք նա բա ցարկ հայտ նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը 
բա վա րար է ար ձա նագ րե լու հա մար, որ դա տա րա նը գոր ծը քն նել է ոչ օ րի նա կան կազ մով: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է.
1. յու րա քան չյուր դեպ քում դա տա վո րը չպետք է մաս նակ ցի իր ի սկ կող մից կա յաց ված 

դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված բո ղոք նե րի քն նու թյա նը, նույ նիսկ այն պա րա գա յում, ե րբ 
այդ բո ղո քը քնն վում է կո լե գի ալ կար գով, քա նի որ իր ի սկ ո րո շում ե րի դեմ բեր ված բո ղոք
նե րը քն նե լով՝ դա տա վորն իր ա նա չա ռու թյան վե րա բե րյալ ա ռա ջաց նում է օբյեկ տիվ կաս
կած թե´ գոր ծի մաս նակ ցի, և թե´ օբյեկ տիվ դի տոր դի մոտ: 

2. այն դեպ քում, ե րբ բո ղո քարկ ված չէ նույն դա տա վո րի կող մից նախ կի նում կա յաց ված 
դա տա կան ակ տը, սա կայն բո ղո քում բարձ րաց վում է տվյալ գոր ծին այլ դա տա րա նում մաս
նակ ցե լու հիմ քով այդ դա տա վո րի ի նք նա բա ցար կի վե րա բե րյալ հարց, հար կա վոր է գնա հա
տել դա տա վո րի մաս նակ ցու թյու նը, ստո րա դաս դա տա կան ա տյա նում նրա կող մից կա տար
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ված դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը:
 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` թիվ Ե ԱԴԴ/2408/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը 

11.12.2014 թվա կա նին վե րա մա կագր վել է Եր ևան քա ղա քի Ա ջափ նյակ և Դավ թա շեն վար-
չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի դա տա վոր Ա. Սմ բա տյա նին: 
Դա տա րա նի 15.12.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ գործն ըն դուն վել է վա րույթ: 24.02.2015 թվա-
կա նին կա յա ցած նախ նա կան դա տա կան նիս տը նա խա գա հել է դա տա վոր Ա. Սմ բա տյա նը: 
16.04.2015 թվա կա նին Եր ևան քա ղա քի Ա ջափ նյակ և Դավ թա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ-
հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի դա տա վոր Ա. Սմ բա տյա նը նշա նակ վել է ՀՀ վե րաքն նիչ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի դա տա վոր և թիվ Ե ԱԴԴ/2408/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը 
հանձ նել է վե րա մա կագր ման: Եր ևան քա ղա քի Ա ջափ նյակ և Դավ թա շեն վար չա կան շր ջան-
նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի դա տա վոր Ա. Փի լո սյա նի 18.05.2015 թվա կա նի 
ո րոշ մամբ թիվ Ե ԱԴԴ/2408/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գործն ըն դուն վել է վա րույթ և ը ստ է ու-
թյան լու ծում ստա ցել է 06.02.2018 թվա կա նի վճ ռով, ո րով հայ ցը մերժ վել է: 06.02.2018 թվա-
կա նի վճ ռի դեմ Գրի գո րի Սա ֆա րյա նի ներ կա յա ցուց չի կող մից ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ 
բո ղո քը Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ա. Սմ բա տյա նի (նա խա գա հող դա տա վոր), 
Կ. Հա կո բյա նի և Ա. Պետ րո սյա նի 26.04.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ ըն դուն վել է վա րույթ և բո-
ղո քի քն նու թյան ար դյուն քում ո րո շում կա յաց նե լիս նա խա գա հող դա տա վոր է հան դես ե կել 
Ա. Սմ բա տյա նը: Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 26.07.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Գրի գո րի Սա ֆա-
րյա նի ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 06.02.2018 թվա կա նի 
վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո ան դրա-
դառ նա լով դա տա վոր Ա. Սմ բա տյա նի կող մից ի նք նա բա ցարկ հայտ նե լու ան հրա ժեշ տու թյան 
վե րա բե րյալ բո ղո քի հիմ քին և հիմն ա վոր մա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ-
ևյա լը.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ևս մեկ ան գամ ը նգ ծում է, որ տվյալ գոր ծին այլ դա տա րա նում 
մաս նակ ցե լու հիմ քով այդ դա տա վո րի ի նք նա բա ցար կի վե րա բե րյալ հար ցը լու ծե լիս հար-
կա վոր է գնա հա տել դա տա վո րի մաս նակ ցու թյու նը, ստո րա դաս դա տա կան ա տյա նում նրա 
կող մից կա տար ված դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը: Նման պայ ման նե րում ան հրա-
ժեշտ է քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել դա տա վոր Ա. Սմ բա տյա նի կող մից կա տար ված գոր-
ծո ղու թյուն նե րը ստո րա դաս դա տա րա նում: Մաս նա վո րա պես՝ ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում դա տա վոր Ա. Սմ բա տյա նը գործն ըն դու նել է վա րույթ և հրա-
վի րել է նախ նա կան դա տա կան նիստ: Նախ նա կան դա տա կան նիս տում դա տա վոր Ա. Սմ-
բա տյա նը պար զել է վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց և 
դա տա վա րու թյան այլ մաս նա կից նե րի կազ մը, հայ ցի հիմ քը և ա ռար կան, պա հանջ նե րը հիմ-
նա վո րող ա պա ցույց նե րը և գոր ծի մի շարք այլ հան գա մանք ներ, ըն դու նել է միջ նոր դու թյուն-
ներ՝ գրա վոր հայ տա րա րու թյու նը որ պես ա պա ցույց թույ լատ րե լու մա սին, պա տաս խա նո ղի 
ներ կա յու թյու նը դա տա կան նիս տին ա պա հո վե լու մա սին:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծը դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս-
տե լու փու լը, հան դի սա նա լով քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց մանն ո ւղղ ված կա ռու ցա կարգ, նպա տակ է հե տապն դում ա պա հո վե լու գոր ծի ժա-
մա նա կին և ճիշտ քն նու թյու նը ու լու ծու մը: Հաշ վի առ նե լով գոր ծը դա տաքն նու թյան նա խա-
պատ րաս տե լու փու լում օ րենսդ րի կող մից դա տա րա նին վե րա պահ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի 
բնույ թը և շր ջա նա կը` ա կն հայտ է, որ այս փու լում դա տա րա նը հան գա մա նա լից ու սումն ա սի-
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րում է գոր ծի փաս տե րը և բա ցա հայ տում է վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան է ու թյու նը: Նշ վա-
ծից հետ ևում է, որ նախ նա կան դա տա կան նիս տի ըն թաց քում դա տա րա նի կող մից կա տար-
ման են թա կա գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ար դյուն քում գոր ծը քն նող դա տա վո րի 
հա մար բա ցա հայտ վում են գոր ծի այն հան գա մանք նե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են վե ճին ը ստ 
է ու թյան լու ծում տա լու հա մար: Սույն գոր ծով դա տա վոր Ա. Սմ բա տյա նի կող մից ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նում նախ նա կան դա տա կան նիս տի ժա մա նակ կա տար վել են գոր ծո ղու-
թյուն ներ, ո րոնք ո ւղղ ված են ե ղել գոր ծի ը ստ է ու թյան քն նու թյան հա մար ան հրա ժեշտ հիմ-
քեր ստեղ ծե լուն և դա տա վո րի մոտ ող ջամ տո րեն կա րող էր ձևա վո րել նախ նա կան կար ծիք 
գոր ծի ը ստ է ու թյան լուծ ման վե րա բե րյալ: Ո ւս տի հաշ վի առ նե լով դա տա վոր Ա. Սմ բա տյա-
նի` ստո րա դաս դա տա կան ա տյա նում գոր ծի քն նու թյանն ու նե ցած մաս նակ ցու թյան բնույ-
թը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րո հի շյալ հան գա մանքն օբյեկ տի վո րեն կա րող 
էր կաս կած ներ հա րու ցել վե րա դաս ա տյա նում դա տա վոր Ա. Սմ բա տյա նի ա նա չա ռու թյան 
վե րա բե րյալ, հետ ևա բար սույն գոր ծով առ կա է ե ղել դա տա վոր Ա. Սմ բա տյա նի կող մից ի նք-
նա բա ցարկ հայտ նե լու հիմք:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 405-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա-
ձայն` դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե րը հա մար վում են խախտ ված կամ սխալ կի րառ-
ված, ե թե առ կա է նույն օ րենսգր քի 365-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հիմ քե րից որ ևէ մե կը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 365-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե-
տի հա մա ձայն` դա տա կան ակ տը բո լոր դեպ քե րում են թա կա է բե կան ման, ե թե` դա տա րա նը 
գոր ծը քն նել է ոչ օ րի նա կան կազ մով, այդ թվում՝ այն պի սի դա տա վո րի կող մից, ով պար տա-
վոր էր ի նք նա բա ցարկ հայտ նել:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմն ա վոր հա մա րե լով բո ղոք բե րած 
ան ձի փաս տարկ ներն առ այն, որ դա տա վոր Ա. Սմ բա տյա նը սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ 
պար տա վոր էր ի նք նա բա ցարկ հայտ նել, ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով առ կա է դա տա-
կան ակ տի ան վե րա պահ բե կան ման հիմք, այն է՝ վե րաքն նիչ բո ղո քը քնն վել է ոչ օ րի նա կան 
կազ մով, որ պի սի պայ ման նե րում բո ղո քի ը ստ է ու թյան քն նու թյան ար դյուն քում ար ված հետ-
ևու թյուն նե րը ևս օ րի նա կան հա մար վել չեն կա րող, ո ւս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը չի ան դրա-
դառ նում վճ ռա բեկ բո ղո քի՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից թույլ տր ված այլ խախ տումն ե րի 
վե րա բե րյալ փաս տարկ նե րի գնա հատ մա նը: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 365-րդ հոդ վա ծի և 390-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նույն դա-
տա րան նոր քն նու թյան ու ղար կե լու հա մար: 

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 քն նու թյան հետ կապ ված այլ 
ծախ սե րից: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
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ձայն` Վե րաքն նիչ կամ Վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քն նու 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 ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ] գլ խի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան: 

Ն կա տի ու նե նա լով, որ սույն գործն ու ղարկ վում է նոր քն նու թյան, որ պի սի պա րա գա յում 
դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին նպա տա կա հար մար չէ ան դրա դառ նալ գոր ծի քն նու-
թյան ներ կա փու լում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման 
հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 26.07.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա րան` նոր քն նու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան ըն-
թաց քում: 

3. Սույն ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են-
թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

 ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԱԴԴ/3172/02/15
 դա տա րա նի ո րո շում  2019թ. 
Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ  Ե ԱԴԴ/3172/02/15
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Խա ռա տյան 
Դա տա վոր ներ՝ Մ. Հար թե նյան
 Կ. Չի լին գա րյան 

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող  Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
զե կու ցող Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ

 
 2019 թվա կա նի նոյեմ բե րի 15-ին 
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով «Էքսպ րես Կրե դիտ» Ո ւՎԿ ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն-

կե րու թյուն) ներ կա յա ցու ցիչ Մա րի ամ Ղու լյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա րա նի 25.07.2018 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ Ըն կե րու թյան հայ ցի ը նդ դեմ 
Համ լետ Հով սե փյա նի, Վար դան Հով սե փյա նի, « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ի, ի նք նու րույն պա հանջ 
չներ կա յաց նող եր րորդ ան ձ Կա րի նե Հով սե փյա նի՝ գու մա րի բռ նա գանձ ման, բռ նա գան ձու մը 
գրա վադր ված գույ քե րի վրա տա րա ծե լու պա հանջ նե րի մա սին և ը ստ Համ լետ Հով սե փյա նի, 
Վար դան Հով սե փյա նի հա կընդ դեմ հայ ցի ը նդ դեմ Ըն կե րու թյան` գու մա րի բռ նա գանձ ման, 
հաշ վանց կա տա րե լու, պայ մա նագ րի դա դար ման մա սին փաս տաթղ թեր տրա մադ րե լուն 
պար տա վո րեց նե լու, ըն կե րու թյան գրա վի ի րա վուն քը գրա վով ա պա հով ված պա հան ջի դա-
դար ման հիմ քով դա դա րեց նե լու պա հանջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը. 
Դի մե լով դա տա րան` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է Համ լետ և Վար դան Հով սե փյան նե-

րից հա մա պար տու թյան կար գով բռ նա գան ձել 46.572 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ, 
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ո րից` 37.951,90 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ՝ վար կի մնա ցորդ, 3.841,34 Ա ՄՆ դո լա րին 
հա մար ժեք ՀՀ դրամ՝ հաշ վարկ ված տո կոս, 1.598,82 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ՝ 
հաշ վարկ ված ժամկ ե տանց գու մա րի տո կոս, 2.712,64 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ՝ 
ժամկ ե տանց գու մա րի տույժ, 467,30 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ՝ ժամկ ե տանց տո-
կո սի տույժ, ի նչ պես նաև սկ սած 04.12.2015 թվա կա նից մինչև պար տա վո րու թյան կա տար ման 
օ րը թիվ 73/11ՀՎ վար կային և թիվ 7311ՀՎ ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րե րով սահ ման-
ված կար գով հաշ վարկ վող տո կոս նե րի, ժամկ ե տանց գու մա րի տո կո սի, ժամկ ե տանց գու-
մա րի տույ ժի, ժամկ ե տանց տո կո սի տույ ժի գու մար նե րը, մի ա ժա մա նակ բռ նա գան ձու մը, ի 
թիվս պա տաս խա նող նե րի այլ գույ քե րի, տա րա ծե լով գրա վադր ված ան շարժ գույ քի վրա: 
« Վենտ մայն» ՍՊԸ-ից և Համ լետ Հով սե փյա նից հա մա պար տու թյան կար գով բռ նա գան ձել 
26.541,92 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ, ո րից` 22.738,75 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ 
դրամ՝ վար կի մնա ցորդ, 1.951,78 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ՝ հաշ վարկ ված տո կոս, 
604,39 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ՝ հաշ վարկ ված ժամկ ե տանց գու մա րի տո կոս, 
1.092,11 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ՝ ժամկ ե տանց գու մա րի տույժ, 154,89 Ա ՄՆ դո լա-
րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ՝ ժամկ ե տանց տո կո սի տույժ, 39.652,55 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 
ՀՀ դրամ, ո րից` 34.216 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ՝ վար կի մնա ցորդ, 3.173,98 Ա ՄՆ 
դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ՝ հաշ վարկ ված տո կոս, 695,51 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ 
դրամ՝ հաշ վարկ ված ժամկ ե տանց գու մա րի տո կոս, 1.317,18 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ 
դրամ՝ ժամկ ե տանց գու մա րի տույժ, 249,88 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ՝ ժամկ ե տանց 
տո կո սի տույժ, ի նչ պես նաև սկ սած 04.12.2015 թվա կա նից մինչև պար տա վո րու թյան կա տար-
ման օ րը թիվ 128/11 ԳԱԲ վար կային, թիվ 12811 ԳԱԲ ե րաշ խա վո րու թյան, թիվ 136/11 ԳԱԲ վար-
կային, թիվ 13611 ԳԱԲ ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րե րով սահ ման ված կար գով հաշ վարկ-
վող տո կոս նե րի, ժամկ ե տանց գու մա րի տո կո սի, ժամկ ե տանց գու մա րի տույ ժի, ժամկ ե տանց 
տո կո սի տույ ժի գու մար նե րը, մի ա ժա մա նակ բռ նա գան ձու մը, ի թիվս պա տաս խա նող նե րի 
այլ գույ քե րի, տա րա ծե լով գրա վադր ված ան շարժ գույ քի վրա:

 Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան՝ Համ լետ և Վար դան Հով սե փյան նե րը պա հան-
ջել են Ըն կե րու թյու նից բռ նա գան ձել 7.415,4 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ, 12.000.000 
ՀՀ դրամ և կա տա րել հաշ վանց սկզբ նա կան հայ ցով ներ կա յաց ված գու մա րի բռ նա գանձ-
ման պա հան ջի հետ, տրա մադ րել թիվ 73/11, թիվ 128/11, թիվ 224/11 պայ մա նագ րե րի դա դար-
ման մա սին փաս տաթղ թե րը, ի նչ պես նաև դա դա րեց նել Համ լետ Հով սե փյա նին պատ կա նող՝ 
ք. Եր ևան, Նոյ թա ղա մաս, թիվ 31/3 հաս ցե ում գտն վող 381,7քմ մա կե րե սով բնա կե լի տան 
և 3.042,7քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ Ըն կե րու թյան գրա վի ի րա վուն քը՝ գրա վով 
ա պա հով ված պա հան ջի դա դար ման հիմ քով: 

Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Գ. Թո րո սյան) 
(այ սու հետ` Դա տա րան) 06.03.2018 թվա կա նի վճ ռով գոր ծի վա րույթն ը ստ Ըն կե րու թյան հայ-
ցի ը նդ դեմ Համ լետ Հով սե փյա նի, Վար դան Հով սե փյա նի, « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ի, ի նք նու րույն 
պա հանջ չներ կա յաց նող եր րորդ ան ձ Կա րի նե Հով սե փյա նի՝ գրա վի ա ռար կան չբա վա րա րե-
լու դեպ քում բռ նա գան ձու մը պա տաս խա նող նե րի այլ գույ քի վրա տա րա ծե լու մա սով, կարճ-
վել է, հայ ցը` մնա ցած մա սով, բա վա րար վել է, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցը՝ մերժ վել: 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
25.07.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Համ լետ Հով սե փյա նի, Վար դան Հով սե փյա նի, « Վենտ մայն» 
ՍՊԸ-ի վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը բա վա րար վել ե ն՝ Դա տա րա նի 06.03.2018 թվա կա նի վճի ռը 
մաս նա կի՝ Ըն կե րու թյան հայ ցը բա վա րա րե լու, Վար դան Հով սե փյա նի և Համ լետ Հով սե փյա-
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նի հա կընդ դեմ հայ ցը մեր ժե լու, հա մա պա տաս խա նա բար դա տա կան ծախ սե րի մա սե րով, 
բե կան վել է, և գործն այդ մա սե րով ու ղարկ վել է նոր քն նու թյան: Վճի ռը` մնա ցած մա սով, 
թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան են ներ կա յաց րել Համ լետ և Վար դան Հով սե փյան նե րը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը .
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով. 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ա ռա ջին ա տյա նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ 

գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47րդ, 48րդ, 53րդ, 60րդ, 611րդ 
և 62րդ հոդ ված նե րը, 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մեջ 
մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 381րդ հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի ի րա կա նաց րել ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և 

օբյեկ տիվ հե տա զո տում: 
Մաս նա վո րա պես` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ փոր ձա գե տի եզ րա կա-

ցու թյուն հան դի սա ցող փաս տաթղ թի վեր նագ րին որ ևէ օ րենսդ րա կան պա հանջ ներ կա յաց-
ված չէ, ո ւս տի սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի կող մից 
կազմ ված եզ րա կա ցու թյան ան վա նու մը՝ «Ար ձա նագ րու թյուն», որ ևէ նոր մի խախ տում չէ: 

Բա ցի այդ, ը ստ է ու թյան ճիշտ եզ րա կա ցու թյան պա րա գա յում զուտ վեր նագ րի հետ 
կապ ված որ ևէ հետ ևանք օ րենս դի րը չի նա խա տե սում և դա հան դի սա նում է բա ցա ռա պես 
ձևա կան հան գա մանք: Ի նչ վե րա բե րում է փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան բո վան դա կու թյա-
նը ներ կա յաց վող օ րենսդ րա կան պա հանջ նե րին, ա պա եզ րա կա ցու թյու նում հս տակ նշ վել են 
ա ռա ջադր ված հար ցե րի պա տաս խան նե րը, ի նչ պես նաև հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում 
ար ված հետ ևու թյուն նե րը: Մի ա ժա մա նակ թե՛ եզ րա կա ցու թյան հիմն ա կան տեքս տում, թե՛ կց-
ված եր կու հա վել ված նե րի մի ջո ցով ման րա մասն ներ կա յաց ված են կա տար ված հաշ վարկ նե-
րը, ո ւս տի կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րի ման րա մասն նկա րագ րու թյու նը եզ րա կա ցու-
թյու նում նույն պես առ կա է: Նման պայ ման նե րում ան հաս կա նա լի է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
այն հետ ևու թյու նը, որ հե տա զո տու թյուն նե րի ման րա մասն նկա րագ րու թյուն եզ րա կա ցու թյու-
նում ներ կա յաց ված չէ: 

Ա վե լին, Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն, որ փոր ձա գետ նե րը, դա տա րան ներ-
կա յա նա լով, ի նչ պես նաև գրա վոր դի մում ներ կա յաց նե լով, նշել են, թե ի նչ մե թոդ նե րով են 
ի րա կա նաց րել փոր ձաքն նու թյու նը: Հետ ևա բար ա կն հայտ է, որ կող մը չի ներ կա յաց րել եզ-
րա կա ցու թյան ար ժա նա հա վա տու թյան և հիմն ա վոր վա ծու թյան վե րա բե րյալ որ ևէ օբյեկ տիվ 
կաս կած, որ ևէ փաստ, ո րը կվ կայեր, որ փոր ձա գետ նե րի կող մից կա տար ված հաշ վարկ նե րը 
և դրանց ար դյուն քում կա տար ված հետ ևու թյուն նե րը հիմն ա վոր չեն:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը որ ևէ կերպ չի պատ ճա ռա բա նել, թե ին չու ներ կա յաց ված եզ-
րա կա ցու թյու նը չի հա մա պա տաս խա նում թույ լատ րե լի ու թյան և ար ժա նա հա վա տու թյան 
պա հանջ նե րին: Մաս նա վո րա պես` Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից որ ևէ եզ րա հան գում չի 
կա տար վել փոր ձաքն նու թյունն ի րա կա նաց նող ան ձի ո րա կա վոր ման և ձեռն հա սու թյան, նշ-
ված ան ձի օբյեկ տի վու թյան, սահ ման ված դա տա վա րա կան կար գի պահ պան ված լի նե լու, 
հե տա զո տու թյան ըն թաց քի և ար դյունք նե րի պատ շաճ դա տա վա րա կան ձևա կերպ ման հետ 
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կապ ված: Նմա նա պես որ ևէ եզ րա հան գում չի կա տար վել նաև փոր ձաքն նու թյան ըն թաց քում 
կի րառ ված մե թոդ նե րի գի տա կան հիմն ա վոր վա ծու թյան աս տի ճա նի, փոր ձաքն նու թյա նը 
տրա մադր ված նյու թի ո րա կի և բա վա րա րու թյան, ե լա կե տային տվյալ նե րի բնույ թի, փոր ձա-
գե տի հետ ևու թյուն նե րի փաս տարկ վա ծու թյան աս տի ճա նի, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց` 
փոր ձաքն նու թյա նը ներ կա գտն վե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյան հետ կապ ված: 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ Դա տա րա նին հա ջող վել է դա տա կան նիս-
տի ըն թաց քում վե րաց նել եզ րա կա ցու թյան ար ժա նա հա վա տու թյան և հիմն ա վոր վա ծու թյան, 
ի նչ պես նաև ՀՀ « Փոր ձաքն նու թյան ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի կող մից տր ված եզ րա կա ցու-
թյա նը հա կա սե լու վե րա բե րյալ բո լոր օբյեկ տի վո րեն հնա րա վոր կաս կած նե րը, ին չի ար դյուն-
քում վե րա ցել է կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 25.07.2018 թվա կա նի ո րո շու մը՝ ամ բող ջու թյամբ օ րի նա կան ո ւժ տա լով Դա տա րա նի 
06.03.2018 թվա կա նի վճ ռին: 

2.1. Համ լետ և Վար դան Հով սե փյան նե րի վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ ա վո
րում ե րը.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 25.07.2018 թվա կա նի ո րո շու մը հիմն ա վոր է, կա յաց վել է նյու-
թա կան և դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան:

 Սույն գոր ծով Ըն կե րու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը ձևա կա նո րեն են և ի րա կա նաց վում են 
այն պես, որ ա կն հայ տո րեն վնաս են պատ ճա ռում պա տաս խա նող նե րին: Այ սինքն` Ըն կե րու-
թյու նը թույլ է տա լիս իր ի րա վունք նե րի չա րա շա հում, որ պի սի պայ ման նե րում վճ ռա բեկ բո-
ղո քը են թա կա է մերժ ման: 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը. 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը`
1.1) 11.04.2011 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և Համ լետ Հով սե փյա նի (վար կա ռու) միջև կնք-

ված թիվ 73/11ՀՎ վար կային պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը Համ լետ Հով սե-
փյա նին տրա մադ րել է 130.000 Ա ՄՆ դո լար հի փո թե քային վարկ` ք. Եր ևան, Մա լա թի ա-Սե-
բաս տի ա հա մայնք, Նոյ թա ղա մաս, թիվ 31/3 տան վե րա նո րոգ ման նպա տա կով, 60 ա միս 
ժամկ ե տով` մինչև 11.04.2016 թվա կա նը նե րա ռյալ (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 36-37):

1.2) 11.04.2011 թվա կա նին Վար դան Հով սե փյա նի (ե րաշ խա վոր), Ըն կե րու թյան (պար տա-
տեր) և Համ լետ Հով սե փյա նի (պար տա պան), միջև կնք ված թիվ 7311ՀՎ ե րաշ խա վո րու թյան 
պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Վար դան Հով սե փյա նը և Համ լետ Հով սե փյա նը Ըն կե րու թյան 
ա ռջև կրում են հա մա պարտ պա տաս խա նատ վու թյուն թիվ 73/11ՀՎ վար կային պայ մա նագ-
րով նա խա տես ված պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման կամ ան պատ շաճ կա տար ման հա-
մար (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 2):

1.3) 11.04.2011 թվա կա նին Ըն կե րու թյան (գ րա վա ռու) և Համ լետ Հով սե փյա նի (գ րա վա-
տու և վար կա ռու) միջև կնք ված թիվ 73/11ԳՀՎ հի փո թե քի (հա ջոր դող գրա վի) պայ մա նագ րի 
հա մա ձայն` Համ լետ Հով սե փյա նը գրա վադ րել է իր սե փա կա նու թյու նը հան դի սա ցող բնա-
կե լի տու նը և հո ղա մա սը, ո րը գտն վում է ք. Եր ևան, Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա հա մայնք, Նոյ 
թա ղա մաս, թիվ 31/3 տուն հաս ցե ում` ի ա պա հո վումն թիվ 73/11ՀՎ վար կային պայ մա նագ րով 
Համ լետ Հով սե փյա նի մոտ ա ռա ջա ցած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման (հա տոր 4-րդ, 
գ.թ. 55-57): 
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1.4) 13.04.2011 թվա կա նի գրա վի, հի փո թե քի ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 0240383 վկա-
յա կա նի հա մա ձայն` ք. Եր ևան, Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա հա մայնք, Նոյ թա ղա մաս, թիվ 31/3 
բնա կե լի տան նկատ մամբ 11.04.2011 թվա կա նի պայ մա նագ րի հի ման վրա գրանց վել է Ըն կե-
րու թյան գրա վի ի րա վուն քը (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 58):

2.1) 28.06.2011 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և « Վետ մայն» ՍՊԸ-ի (վար կա ռու) միջև կնք ված 
թիվ 128/11 ԳԱԲ վար կային պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը « Վետ մայն» ՍՊԸ-ին 
տրա մադ րել է 100.016 Ա ՄՆ դո լար բիզ նես վարկ` պա շար նե րի հաս տատ ման և հան քա քա րի 
մշակ ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման նպա տա կով, 60 ա միս ժամկ ե տով` մինչև 28.06.2016 
թվա կա նը նե րա ռյալ (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 9-11):

2.2) 28.06.2011 թվա կա նին Համ լետ Հով սե փյա նի (ե րաշ խա վոր), Ըն կե րու թյան (պար տա-
տեր) և « Վետ մայն» ՍՊԸ-ի (պար տա պան) միջև կնք ված թիվ 12811 ԳԱԲ ե րաշ խա վո րու թյան 
պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Համ լետ Հով սե փյա նը և « Վետ մայն» ՍՊԸ-ն Ըն կե րու թյան ա ռջև 
կրում են հա մա պարտ պա տաս խա նատ վու թյուն թիվ 128/11 ԳԱԲ վար կային պայ մա նագ րով 
նա խա տես ված պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման կամ ան պատ շաճ կա տար ման հա մար 
(հա տոր 4-րդ, գ.թ. 1):

2.3) 28.06.2011 թվա կա նին Ըն կե րու թյան (գ րա վա ռու), Համ լետ Հով սե փյա նի (գ րա վա-
տու) և « Վետ մայն» ՍՊԸ-ի (վար կա ռու) միջև կնք ված թիվ 128/11 ԳԱԲ հի փո թե քի (հա ջոր դող 
գրա վի) պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Համ լետ Հով սե փյա նը գրա վադ րել է իր սե փա կա նու թյու նը 
հան դի սա ցող բնա կե լի տու նը և հո ղա մա սը, ո րը գտն վում է ք. Եր ևան, Մա լա թի ա-Սե բաս-
տի ա հա մայնք, Նոյ թա ղա մաս, թիվ 31/3 տուն հաս ցե ում` ի ա պա հո վումն թիվ 128/11 ԳԱԲ 
վար կային պայ մա նագ րով « Վետ մայն» ՍՊԸ-ի մոտ ա ռա ջա ցած պար տա վո րու թյուն նե րի 
կա տար ման (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 12-15): 

 2.4) 01.07.2011 թվա կա նի գրա վի, հի փո թե քի ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 0205830 վկա-
յա կա նի հա մա ձայն` ք. Եր ևան, Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա հա մայնք, Նոյ թա ղա մաս, թիվ 31/3 
բնա կե լի տան նկատ մամբ 28.06.2011 թվա կա նի պայ մա նագ րի հի ման վրա գրանց վել է Ըն կե-
րու թյան գրա վի ի րա վուն քը (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 16):

2.5) 09.07.2011 թվա կա նին Ըն կե րու թյան (գ րա վա ռու), Համ լետ Հով սե փյա նի և Կա րի նե 
Հով սե փյա նի (գ րա վա տու ներ) միջև կնք ված թիվ 128/11ա ԳԱԲ հի փո թե քի պայ մա նագ րի հա-
մա ձայն` Համ լետ Հով սե փյա նը և Կա րի նե Հով սե փյա նը գրա վադ րել են ի րենց սե փա կա նու-
թյու նը հան դի սա ցող հո ղա մա սը, ռես տո րա նը և պա հեստ նե րը, ո րոնք գտն վում են ք. Եր ևան, 
Դավ թա շեն հա մայնք, Եղ վար դի խճու ղի թիվ 8/2 ռես տո րա նի տա րածք հաս ցե ում` ի ա պա հո-
վումն թիվ 128/11 ԳԱԲ վար կային պայ մա նագ րով « Վետ մայն» ՍՊԸ-ի պար տա վո րու թյուն նե-
րի կա տար ման (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 26-29):

2.6) 13.07.2011 թվա կա նի գրա վի, հի փո թե քի ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 0200709 վկա-
յա կա նի հա մա ձայն` ք. Եր ևան, Դավ թա շեն հա մայնք, Եղ վար դի խճու ղի թիվ 8/2 ռես տո րա նի 
նկատ մամբ 09.07.2011 թվա կա նի պայ մա նագ րի հի ման վրա գրանց վել է Ըն կե րու թյան գրա վի 
ի րա վուն քը (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 30-32):

3.1) 14.07.2011 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և « Վետ մայն» ՍՊԸ-ի (վար կա ռու) միջև կնք ված 
թիվ 136/11 ԳԱԲ վար կային պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը « Վետ մայն» ՍՊԸ-ին 
տրա մադ րել է 150.024 Ա ՄՆ դո լար բիզ նես վարկ` պա շար նե րի հաս տատ ման և հան քա քա րի 
մշակ ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման նպա տա կով, 60 ա միս ժամկ ե տով` մինչև 14.07.2016 
թվա կա նը նե րա ռյալ (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 33-35):

3.2) 14.07.2011 թվա կա նին Համ լետ Հով սե փյա նի (ե րաշ խա վոր), Ըն կե րու թյան (պար տա-
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տեր) և « Վետ մայն» ՍՊԸ-ի (պար տա պան) միջև կնք ված թիվ 13611 ԳԱԲ ե րաշ խա վո րու թյան 
պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Համ լետ Հով սե փյա նը և « Վետ մայն» ՍՊԸ-ն Ըն կե րու թյան ա ռջև 
կրում են հա մա պարտ պա տաս խա նատ վու թյուն թիվ 136/11 ԳԱԲ վար կային պայ մա նագ րով 
նա խա տես ված պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման կամ ան պատ շաճ կա տար ման հա մար 
(հա տոր 4-րդ, գ.թ. 3):

3.3) 14.07.2011 թվա կա նին Ըն կե րու թյան (գ րա վա ռու), Համ լետ Հով սե փյա նի, Կա րի նե 
Հով սե փյա նի (գ րա վա տու ներ) և « Վետ մայն» ՍՊԸ-ի (վար կա ռու) միջև կնք ված թիվ 136/11-
ԳԱԲ հի փո թե քի (հա ջոր դող գրա վի) պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Համ լետ Հով սե փյա նը և 
Կա րի նե Հով սե փյա նը գրա վադ րել են ի րենց սե փա կա նու թյու նը հան դի սա ցող հո ղա մա սը, 
ռես տո րա նը և պա հեստ նե րը, ո րոնք գտն վում են ք. Եր ևան, Դավ թա շեն հա մայնք, Եղ վար դի 
խճու ղի թիվ 8/2 ռես տո րա նի տա րածք հաս ցե ում` ի ա պա հո վումն թիվ 136/11 ԳԱԲ վար կային 
պայ մա նագ րով « Վետ մայն» ՍՊԸ-ի պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման (հա տոր 4-րդ, 
գ.թ. 48-51):

3.4) 19.07.2011 թվա կա նի գրա վի, հի փո թե քի ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 0200744 վկա-
յա կա նի հա մա ձայն` ք. Եր ևան, Դավ թա շեն հա մայնք, Եղ վար դի խճու ղի թիվ 8/2 ռես տո րա նի 
նկատ մամբ 09.07.2011 թվա կա նի և 14.07.2011 թվա կա նի պայ մա նագ րե րի հի ման վրա գրանց-
վել է Ըն կե րու թյան գրա վի ի րա վուն քը (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 52):

3.5) 07.04.2015 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և « Վետ մայն» ՍՊԸ-ի (վար կա ռու) միջև կնք-
ված հա մա ձայ նագ րով դա դա րեց վել է Ըն կե րու թյան գրա վի ի րա վուն քը ք. Եր ևան, Դավ թա-
շեն հա մայնք, Եղ վար դի խճու ղի թիվ 8/2 ռես տո րա նի տա րածք հաս ցե ում գտն վող ան շարժ 
գույ քի նկատ մամբ (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 40):

3.6) 07.04.2015 թվա կա նին Ըն կե րու թյան (գ րա վա ռու), Համ լետ Հով սե փյա նի, (գ րա վա-
տու) և « Վետ մայն» ՍՊԸ-ի (վար կա ռու) միջև կնք ված թիվ 136/11ա ԳԱԲ և 224/11ա ԳԱԲ հի փո-
թե քի (հա ջոր դող գրա վի) պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Համ լետ Հով սե փյա նը գրա վադ րել է իր 
սե փա կա նու թյու նը հան դի սա ցող ան շարժ գույ քը, ո րը գտն վում է ք. Եր ևան, Մա լա թի ա-Սե-
բաս տի ա հա մայնք, Նոյ թա ղա մաս, թիվ 31/3 տուն հաս ցե ում` ի ա պա հո վումն թիվ 136/11 ԳԱԲ 
և թիվ 224/11 ԳԱԲ վար կային պայ մա նագ րե րով « Վետ մայն» ՍՊԸ-ի մոտ ա ռա ջա ցած պար-
տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 4-11):

3.7) 11.04.2015 թվա կա նի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց-
ման թիվ 11042015-01-0036 վկա յա կա նի հա մա ձայն` Եր ևան, Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա, Նոյ թա-
ղա մաս 31/3 բնա կե լի տան նկատ մամբ 07.04.2015 թվա կա նի հի փո թե քի (հա ջոր դող գրա վի) 
պայ մա նագ րի հի ման վրա գրանց վել է Ըն կե րու թյան գրա վի ի րա վուն քը (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 
8):

4) 26.10.2016 թվա կա նին հա կընդ դեմ հայց վոր Համ լետ Հով սե փյա նը ներ կա յաց րել է 
« Փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու մա սին» միջ նոր դու թյուն, այն հիմն ա վոր մամբ, որ « թիվ 
13136614 քրե ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում Եր ևան քա ղա քի քնն չա կան վար չու թյան ա վագ 
քն նիչ Հ. Վ. Սարգ սյա նի 02.11.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ նշա նակ վել էր հանձ նա ժո ղո վային 
դա տա հաշ վա պա կան և ֆի նան սատն տե սա կան հա մա լիր փոր ձաքն նու թյուն: Մինչ դեռ փոր-
ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյամբ պա տաս խան չի տր վել այն հար ցե րին, թե որ քա նով է սխալ 
հաշ վարկ ված Համ լետ Հով սե փյա նի և « Վետ մայն» ՍՊԸ-ի վճար ման պար տա վո րու թյուն նե-
րը Ըն կե րու թյան նկատ մամբ: Բա ցի այդ, ը ստ ներ կա յաց ված հա կընդ դեմ հայ ցի հա կընդ դեմ 
հայց վոր կող մը պն դում է, որ ամ բող ջու թյամբ կա տա րել է Ըն կե րու թյան նկատ մամբ ու նե ցած 
բո լոր պար տա վո րու թյուն նե րը և հա կընն դեմ հայ ցով պա տաս խա նո ղը պետք է ի րեն գու մար 
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վճա րի՝ ներ կա յաց նե լով հա մա պա տաս խան հաշ վարկ ներ: Նման պայ ման նե րում սույն քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում ա ռա ջա ցել են հար ցեր, ո րոնց պարզ ման հա-
մար պա հանջ վում են հա տուկ գի տե լիք ներ դա տա հաշ վա պա հա կան և ֆի նան սատն տե սա-
կան բնա գա վա ռում» (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 105-109):

5)  Դա տա րա նի 22.11.2016 թվա կա նի « Դա տա հաշ վա պա հա կան և ֆի նան սատն տե սա-
կան հա մա լիր փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու և գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րոշ-
մամբ բա վա րար վել է հա կընդ դեմ հայց վո րի « Փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու մա սին» միջ-
նոր դու թյու նը և նշա նակ վել է դա տա հաշ վա պա հա կան և ֆի նան սատն տե սա կան հա մա լիր 
փոր ձաքն նու թյուն, ո րի կա տա րու մը հանձ նա րար վել է « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ին: 
Փոր ձա գետ նե րին ա ռա ջադր վել են հետ ևյալ հար ցե րը.

 Հարց 1. Որ քա՞ն վարկ է տրա մադր վել Ըն կե րու թյան կող մից թիվ 73/11ՀՎ, թիվ 128/11-
ԳԱԲ և թիվ 136/11 ԳԱԲ վար կային պայ մա նագ րե րի շր ջա նա կում Համ լետ Հով սե փյա նին և 
« Վենտ մայն» ՍՊԸ-ին (մի ա սին և ա ռան ձին):

 Հարց 2. Որ քա՞ն վճա րումն եր են կա տար վել Համ լետ Հով սե փյա նի, « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ի 
կամ ցան կա ցած եր րորդ ան ձի կող մից Ըն կե րու թյա նը` Համ լետ Հով սե փյա նի և « Վենտ մայն» 
ՍՊԸ-ի թիվ 73/11ՀՎ, թիվ 128/11 ԳԱԲ և թիվ 136/11 ԳԱԲ վար կային պայ մա նագ րե րի շր ջա նակ-
նե րում վար կային պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լու հա մար (ը ստ յու րա քան չյուր պայ մա-
նագ րի և ը նդ հա նուր առ մամբ):

 Հարց 3. Ը ստ թիվ 73/11ՀՎ, թիվ 128/11 ԳԱԲ և թիվ 136/11 ԳԱԲ վար կային պայ մա նագ րե-
րի` որ քա՞ն է կազ մում վար կա ռու ներ Համ լետ Հով սե փյա նի և « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ի պարտ քը 
(մի ա սին և ա ռան ձին)` վար կի մայր գու մա րը, տո կո սը, տու ժան քը Ըն կե րու թյան կող մից դա-
տա րան դի մե լու օր վա դրու թյամբ (ը ստ յու րա քան չյուր վար կային պայ մա նագ րի և ը նդ հա նուր 
առ մամբ):

  Հարց 4. Ը ստ թիվ 73/11ՀՎ, թիվ 128/11 ԳԱԲ և թիվ 136/11 ԳԱԲ վար կային պայ մա նագ րե-
րի` որ քա՞ն է կազ մում վար կա ռու ներ Համ լետ Հով սե փյա նի և « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ի պարտ քը 
(մի ա սին և ա ռան ձին)` վար կի մայր գու մա րը, տո կո սը, տու ժան քը « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե նի ա» 
ՓԲԸ-ի կող մից փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն տա լու օր վա դրու թյամբ (ը ստ յու րա քան-
չյուր վար կային պայ մա նագ րի և ը նդ հա նուր առ մամբ) (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 85-89): 

6) « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի կող մից 03.05.2017 թվա կա նին Դա տա րան է ներ կա-
յաց վել «Ար ձա նագ րու թյուն» վեր նագր ված 17.03.2017 թվա կա նի փոր ձա գի տա կան եզ րա կա-
ցու թյու նը, ո րով Դա տա րա նի կող մից ա ռա ջադր ված վե րո հի շյալ հար ցե րի կա պակ ցու թյամբ 
հայտն վել է հետ ևյա լը.

 Հարց 1-ի պա տաս խան. Ըն կե րու թյու նը թիվ 73/11ՀՎ, թիվ 128/11 ԳԱԲ և թիվ 136/11 ԳԱԲ 
վար կային պայ մա նագ րե րի շր ջա նա կում տրա մադ րել է հա մա պա տաս խա նա բար 130.000 
Ա ՄՆ դո լար, 100.016 Ա ՄՆ դո լար և 150.024 Ա ՄՆ դո լար վար կեր։ Համ լետ Հով սե փյա նին 
և « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ին վե րո հի շա տակ ված պայ մա նագ րե րով տրա մադր վել է ըն դա մե նը 
380.040 Ա ՄՆ դո լա րի վարկ (130.000+100.016+150.024):

 Հարց 2-ի պա տաս խան. Թիվ 73/11ՀՎ, թիվ 128/11 ԳԱԲ և թիվ 136/11 ԳԱԲ վար կային 
պայ մա նագ րե րի շր ջա նա կում Համ լետ Հով սե փյա նի, « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ի կամ ցան կա-
ցած եր րորդ ան ձի կող մից Ըն կե րու թյա նը կա տա րած վճա րումն ե րը փոր ձա գի տա կան 
եզ րա կա ցու թյուն տա լու օր վա դրու թյամբ կազ մել են հա մա պա տաս խա նա բար 171.212 
Ա ՄՆ դո լար, 138.794 Ա ՄՆ դո լար և 206.368 Ա ՄՆ դո լար, ըն դա մե նը` 516.374 Ա ՄՆ դո լար 
(171.212+138.794+206.368):
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 Հարց 3-ի պա տաս խան. Ըն կե րու թյան կող մից դա տա րան դի մե լու օր վա դրու թյամբ 
(15.08.2015 թվա կան) Համ լետ Հով սե փյա նի ե « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ի պարտ քը Ըն կե րու թյան 
նկատ մամբ կազ մել է. 

Հա մա ձայն թիվ 73/11ՀԿ պայ մա նագ րի՝ 
վար կի մայր գու մար` 8.692 Ա ՄՆ դո լար, 
տո կոս` 2.357 Ա ՄՆ դո լար, 
տու ժանք` 973 Ա ՄՆ դո լար, 
ըն դա մե նը` 12.022 Ա ՄՆ դո լար,
 Հա մա ձայն թիվ 128/11 ԳԱԲ պայ մա նագ րի՝ 
վար կի մայր գու մար` 3.092 Ա ՄՆ դո լար,
 տո կոս` 704 Ա ՄՆ դո լար, 
տու ժանք` 70 Ա ՄՆ դո լար, 
ըն դա մե նը` 3.866 Ա ՄՆ դո լար,
 Հա մա ձայն թիվ 136/11 ԳԱԲ պայ մա նագ րի՝ 
վար կի մայր գու մար` 2.632 Ա ՄՆ դո լար, 
տո կոս` 1.146 Ա ՄՆ դո լար, 
տու ժանք` 108 Ա ՄՆ դո լար, 
ըն դա մե նը` 3.886 Ա ՄՆ դո լար։ 
3 պայ մա նագ րե րի գծով ը նդ հա նուր պար տա վո րու թյու նը կազ մում է ըն դա մե նը 19.774 

(12.022+3.866+3.886) Ա ՄՆ դո լար, ո րից`
 վար կի մայր գու մար` 14.416 Ա ՄՆ դո լար (8.692+3.092+2.632), 
 վար կի տո կոս` 4.207 Ա ՄՆ դո լար (2.357+704+1.146), 
 վար կի տու ժանք` 1.151 Ա ՄՆ դո լար (973+70+108)։

 Հարց 4-ի պա տաս խան. Փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն տա լու՝ 17.03.2017 թվա կա-
նի դրու թյամբ Համ լետ Հով սե փյա նի և « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ի պար տա վո րու թյուն նե րը կազ-
մում են`

Հա մա ձայն թիվ 73/11ՀՎ պայ մա նագ րի` 
 վար կի մայր գու մար` 37.971 Ա ՄՆ դո լար, 
 տո կոս` 4.510 Ա ՄՆ դո լար, 
 տու ժանք` 34.569 Ա ՄՆ դո լար, 
ըն դա մե նը` 77.050 Ա ՄՆ դո լար: 
 Հա մա ձայն թիվ 128/11 ԳԱԲ պայ մա նագ րի` 
 վար կի մայր գու մար` 22.738 Ա ՄՆ դո լար, 
 տո կոս` 2.786 Ա ՄՆ դո լար, 
 տու ժանք` 20.032 Ա ՄՆ դո լար, 
ըն դա մե նը` 45.557 Ա ՄՆ դո լար: 
 Հա մա ձայն թիվ 136/11 ԳԱԲ պայ մա նագ րի՝ 
 վար կի մայր գու մար` 34.216 Ա ՄՆ դո լար, 
 տո կոս` 4.790 Ա ՄՆ դո լար, 
 տու ժանք` 27.068 Ա ՄՆ դո լար, 
ըն դա մե նը` 66.074 Ա ՄՆ դո լար։ 
3 պայ մա նագ րե րի գծով ը նդ հա նուր պար տա վո րու թյու նը կազ մում է ըն դա մե նը 188.680 

(94.925+12.086+81.669) Ա ՄՆ դո լար, ո րից` 
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վար կի մայր գու մար` 94.925 Ա ՄՆ դո լար (37.971+22.738+34.216), 
վար կի տո կոս՝ 12.086 Ա ՄՆ դո լար (4.510+2.786+4.790),
 վար կի տու ժանք` 81.669 Ա ՄՆ դո լար (34,569+20,032+27,068) (հա տոր 5-րդ, գ.թ. 12-24):
7) Պա տաս խա նող Համ լետ Հով սե փյա նի ներ կա յա ցու ցի չը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ 

դա տա րան ներ կա յաց ված «Ար ձա նագ րու թյուն» վեր նագր ված փաս տա թուղ թը չի հա մա պա-
տաս խա նում փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին, այն է՝ եզ րա կա-
ցու թյու նում բա ցա կա յում է նշում կի րառ ված մե թոդ նե րի մա սին, 24.07.2017 թվա կա նին կա-
յա ցած նախ նա կան դա տա կան նիս տի ըն թաց քում միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց րել կրկ նա կի 
փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու վե րա բե րյալ (հիմք` դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյուն, 
հա տոր 5-րդ, գ.թ. 60-62, լա զե րային կրիչ՝ հա տոր 7-րդ, գ.թ. 30ա):

8) Դա տա րա նը 08.08.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ մեր ժել է կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն 
նշա նա կե լու վե րա բե րյալ Համ լետ Հով սե փյա նի ներ կա յա ցուց չի միջ նոր դու թյու նը: Մաս նա-
վո րա պես, Դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ գոր ծող ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը, պատ ճա ռա բա նել է, որ 
«ել նե լով ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից` փոր ձա գի տա կան եզ րա կա-
ցու թյան ան հս տա կու թյուն նե րը պետք է ա ռաջ նային վե րաց վեն այդ եզ րա կա ցու թյու նը ներ-
կա յաց րած փոր ձա գե տին բա նա վոր բա ցատ րու թյուն ներ տա լու հա մար դա տա կան նիս տին 
հրա վի րե լու ե ղա նա կով: Այ սինքն, (...) եզ րա կա ցու թյու նում կի րառ ված մե թոդ նե րի վե րա բե-
րյալ նշ ման բա ցա կա յու թյու նը կա րող է հիմք հան դի սա նալ Դա տա րա նի կող մից կրկ նա կի 
փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու հա մար այն դեպ քում, ե րբ կս պառ վի կա տար ված հե տա զո-
տու թյան մե թոդ նե րի վեր հան ման օ րենսդ րի կող մից սահ ման ված հնա րա վո րու թյու նը» (հա-
տոր 5-րդ, գ.թ. 71-72): 

9) « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի տնօ րեն Փա ռան ձեմ Գևոր գյա նի կող մից Դա տա-
րա նին հաս ցե ագր ված 27.11.2017 թվա կա նի գրու թյամբ հայտն վել է, որ սույն գոր ծով հաշ-
վա պա հա կան և ֆի նան սատն տե սա կան հա մա լիր փոր ձաքն նու թյունն ի րա կա նաց վել է փաս-
տաթղ թային ստուգ ման մե թո դով, ո րն իր մեջ նե րա ռել է ու սումն ա սի րու թյունն ը ստ ձևի, 
թվա բա նա կան և ՀՀ ազ գային ժո ղո վի կող մից ըն դուն ված օ րենք նե րի, ՀՀ կենտ րո նա կան 
բան կի կող մից ըն դուն ված նոր մա տիվ ակ տե րի հա մա պար փակ և ան կողմն ա կալ կի րառ-
մամբ: Փաս տաթղ թային ստուգ ման մե թո դի կի րառ ման գե րա կա յու թյու նը հաշ վի առ նե լու 
ար դյուն քում նաև կի րառ վել և հա մադր վել են թիվ Ե ԱԴԴ/3172/02/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր-
ծին ա ռնչ վող բո լոր ե լա կե տային տվյալ նե րը, նրանց ծագ ման բնույ թը, փաս տարկ վա ծու թյան 
աս տի ճա նը` նրանց նկատ մամբ կի րա ռե լով ՀՀ գոր ծող օ րենք նե րը և ՀՀ կենտ րո նա կան 
բան կի նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը, ո րոնք թե կուզ շատ չն չին կա րող է ին ա ռնչ վել թիվ 
Ե ԱԴԴ/3172/02/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի փոր ձա գի տա կան վեր լու ծու թյա նը (հա տոր 6-րդ, 
գ.թ. 46-47):

10) 27.11.2017 թվա կա նին կա յա ցած նախ նա կան դա տա կան նիս տի ըն թաց քում « Բեյ քեր 
Թիլ լի Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի տնօ րեն Փա ռան ձեմ Գևոր գյա նը, փոր ձա գետ Մե րի Պո նա մար-
ևան, ար ձա նագ րող Շու շան Թաշ չի յա նը Դա տա րա նի կող մից նա խազ գու շաց վել են ՀՀ քրե-
ա կան օ րենսգր քի 338-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
մա սին` քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան գոր ծով փոր ձա գե տի կող մից ա կն հայտ կեղծ 
եզ րա կա ցու թյուն տա լու հա մար: Դա տա կան նիս տի ըն թաց քում ի պա տաս խան պա տաս-
խա նող կող մի ներ կա յա ցուց չի այն հար ցին, թե ի ՞նչ մե թոդ է կի րառ վել «Ար ձա նագ րու թյուն» 
վեր նագր ված 17.03.2017 թվա կա նի փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը կազ մե լիս, « Բեյ քեր 
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Թիլ լի Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի տնօ րեն Փա ռան ձեմ Գևոր գյա նը հայտ նել է, որ սույն գոր ծով հաշ-
վա պա հա կան և ֆի նան սատն տե սա կան հա մա լիր փոր ձաքն նու թյունն ի րա կա նաց վել է փաս-
տաթղ թային ստուգ ման մե թո դով, ի սկ «ի՞նչ գի տա կան հիմն ա վոր վա ծու թյուն ու նի տվյալ մե-
թո դը» հար ցին` պա տաս խան վել է՝ « լի ո վին»: Մի ա ժա մա նակ, Դա տա րա նի այն հար ցին, թե 
ի ՞նչ մե թոդ է կի րառ վել և ի ՞նչ է այն ի րե նից ներ կա յաց նում, Փա ռան ձեմ Գևոր գյա նը նշել է, 
որ տր ված եզ րա կա ցու թյամբ կի րառ վել է փաս տաթղ թային և թվա բա նա կան մե թո դը: Մաս-
նա վո րա պես, «թ վա բա նա կան մե թո դը բխում է ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րի մեջ նե րառ-
ված թվե րի հա մադ րու թյու նից, հաշ վարկ նե րից և վեր լու ծու թյու նից: Ի նչ վե րա բե րում է փաս-
տաթղ թայի նին, ա պա այն Դա տա րա նի կող մից ներ կա յաց ված և կազմ ված գործն է, եր կու 
կող մե րից պա հանջ ված փաս տաթղ թերն են, ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հիմն ա վո րե լու 
վար կային կազ մա կեր պու թյան կող մից Ըն կե րու թյա նը և ֆի զի կա կան ան ձին տր ված վար կե-
րը, եր կու կող մի պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը (հա մա պա տաս խան պայ մա նագ րեր) և դրա հի-
ման վրա հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան դաշ տի կի րա ռում» (հիմք` դա տա կան նիս տի 
ար ձա նագ րու թյուն, հա տոր 6-րդ, գ.թ. 50-53, լա զե րային կրիչ, հա տոր 7-րդ, գ.թ. 30ա):

11) Թիվ 13136614 քրե ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի Եր ևան քա-
ղա քի քնն չա կան վար չու թյան ա վագ քն նիչ Հ. Վ. Սարգ սյա նի 02.11.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ 
նշա նակ վել է « Հանձ նա ժո ղո վային դա տա հաշ վա պա հա կան և ֆի նան սատն տե սա կան հա-
մա լիր փոր ձաքն նու թյուն» ու դրա կա տա րու մը հանձ նա րար վել է ՀՀ ԱՆ « Փոր ձա գի տա կան 
կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա գետ նե րին` հանձ նա ժո ղո վի կազ մում ը նդ գր կե լով նաև ՀՀ ԳԱԱ 
« Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա գետ նե րին, այդ թվում` փոր ձա-
գետ Գա րիկ Ջա լա լյա նին, (...):

 Փոր ձա գետ նե րին, ի թիվս այլ նի, ա ռա ջադր վել են հետ ևյալ հար ցե րը.
 Հարց 1. Ըն կե րու թյան և « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ի միջև կնք ված թիվ 128/11 ԳԱԲ, 136/11 ԳԱԲ 

և 224/11 ԳԱԲ, ի նչ պես նաև Համ լետ Հով սե փյա նի հետ կնք ված թիվ 73/11ՀՎ վար կային պայ-
մա նագ րե րում ար տա ցոլ ված պայ ման նե րը հա մա պա տաս խա նե՞լ են ա րդյոք դրանց կնք ման 
ժա մա նա կա հատ վա ծում գոր ծող նոր մա տիվ ի րա վա կան և այլ ակ տե րի պա հանջ նե րին, ե թե 
ոչ, ա պա ի ՞նչ խախ տումն եր կան: 

Հարց 2. Ճի՞շտ են հաշ վարկ վել ա րդյոք « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ի, Համ լետ Հով սե փյա նի ըն-
թա ցիկ և ամ փոփ վար կային պար տա վո րու թյուն նե րը (ի նչ պես տո կոս նե րի, այն պես էլ տույժ-
տու գանք նե րի, ին դեք սի մա սով), ե թե խախ տումն եր կան, ա պա ին չու՞մ են դրանք ար տա-
հայտ վել:

 Հարց 3. Նշ ված վար կային պայ մա նագ րե րով սահ ման ված պայ ման նե րը, հաշ վարկ-
ներն ու գան ձումն ե րը (ի նչ պես տո կոս նե րի, այն պես էլ տույժ-տու գանք նե րի, ին դեք սի մա սով) 
հան դի սա ցե՞լ են ա րդյոք վար կա ռու Համ լետ Հով սե փյա նի և « Վենտ մայն» ՍՊ ըն կե րու թյան 
ա նու նից նշ ված վար կային պայ մա նագ րե րը կն քած ան ձանց հա մար ող ջամ տո րեն կան խա-
տե սե լի, թե` ոչ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 98-101):

12) ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի 30.06.2016 թվա կա նի 
հմ. 15-3139 եզ րա կա ցու թյամբ փոր ձա գետ ներ Ես թեր Զա դո յա նը և Գա րիկ Ջա լա լյա նը Եր-
ևան քա ղա քի քնն չա կան վար չու թյան ա վագ քն նիչ Հ. Վ. Սարգ սյա նի` հանձ նա ժո ղո վային 
դա տա հաշ վա պա հա կան և ֆի նան սատն տե սա կան հա մա լիր փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու 
մա սին 02.11.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ փոր ձա գետ նե րին ա ռա ջադր ված վե րո հի շյալ հար ցե րի 
կա պակ ցու թյամբ հայտ նել են հետ ևյա լը.

 Հետ ևու թյուն Հարց 1-ի վե րա բե րյալ. Զուտ հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման և տն տե-
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սա գի տա կան տե սան կյու նից կա տար ված վեր լու ծու թյու նից ու հաշ վարկ նե րից, (...) նշ ված 
պայ մա նագ րե րի հա մա պա տաս խան դրույթ նե րը զուտ հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման, ի նչ-
պես նաև տն տե սա գի տա կան տե սան կյու նից չեն դիտ վում ըն դու նե լի։ 

 Հետ ևու թյուն Հարց 2-ի վե րա բե րյալ. Զուտ հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման և տն տե-
սա գի տա կան տե սան կյու նից կա տար ված վեր լու ծու թյու նից ու հաշ վարկ նե րից, (...) փոր ձաքն-
նու թյամբ փոր ձա գետ նե րը հան գել են այն եզ րա հանգ ման, որ նշ ված վար կային պայ մա-
նագ րի շր ջա նակ նե րում Ըն կե րու թյան կող մից ճիշտ չեն հաշ վարկ վել Համ լետ Հով սե փյա նի, 
ին պես նաև « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ի ըն թա ցիկ և ամ փոփ վար կային պար տա վո րու թյուն նե րը, 
մաս նա վո րա պես` ժամկ ե տանց վար կի գծով տո կոս նե րի հաշ վարկ ման, ժամկ ե տանց վար-
կային պար տա վա րու թյուն նե րի գծով տու ժանք նե րի (տույժ և տու գանք ներ) կի րառ ման մա-
սե րով։ (…) փոր ձաքն նու թյամբ պարզ վել է, որ վար կա ռու նե րի կող մից վճար ված գու մար նե րը 
չեն ո ւղղ վել վճար ման սկզբ նա կան հաշ վառ ման փաս տաթղ թե րում ամ րագր ված նպա տա-
կին:

 Հետ ևու թյուն Հարց 3-ի վե րա բե րյալ. (...) նշ ված վար կային պայ մա նագ րով սահ ման-
ված հաշ վարկ ներն ու գան ձումն ե րը վար կա ռու նե րի, կոնկ րետ դեպ քում՝ Համ լետ Հով սե փյա-
նի ու « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ի հա մար հան դի սա ցել են ող ջամ տո րեն կան խա տե սե լի (հա տոր 
3-րդ, գ.թ. 53-55):

13) Պա տաս խա նող Համ լետ Հով սե փյա նի ներ կա յա ցու ցի չը 27.11.2017 թվա կա նին կա-
յա ցած նախ նա կան դա տա կան նիս տի ըն թաց քում կր կին միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց րել 
կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու վե րա բե րյալ, ի նչ պես նաև միջ նոր դել է Դա տա րան 
հրա վի րել ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա գետ նե րին՝ 
պատ ճա ռա բա նե լով, որ նշ ված եզ րա կա ցու թյամբ փոր ձա գետ ներն ար ձա նագ րել են, որ հայց-
վո րի կող մից ճիշտ չեն հաշ վարկ վել քա ղա քա ցի Համ լետ Հով սե փյա նի, ի նչ պես նաև Ըն կե-
րու թյան ըն թա ցիկ և ամ փոփ վար կային պար տա վո րու թյուն նե րը (հիմք` դա տա կան նիս տի 
ար ձա նագ րու թյուն, հա տոր 6-րդ, գ.թ. 50-53, լա զե րային կրիչ, հա տոր 7-րդ, գ.թ. 30ա):

14) Դա տա րա նը 30.11.2017 թվա կա նի « Դա տա հաշ վա պա հա կան և ֆի նան սատն տե սա-
կան հա մա լիր կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու և փոր ձա գետ նե րին բա ցատ րու թյուն 
տա լու հա մար դա տա րան հրա վի րե լու միջ նոր դու թյուն նե րը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ մամբ 
մեր ժել է Համ լետ Հով սե փյա նի ներ կա յա ցուց չի` կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու 
և 30.06.2016 թվա կա նի ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի եզ րա-
կա ցու թյու նը տված փոր ձա գետ ներ՝ Ես թեր Զա դո յա նին և Գա րիկ Ջա լա լյա նին դա տա րան 
հրա վի րե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն նե րը: Տվյալ ո րոշ մամբ Դա տա րանն ար ձա նագ րել 
է, որ վե րը նշ ված փոր ձաքն նու թյու նը սույն գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում չի նշա նակ վել, նշ-
ված փոր ձա գետ նե րը դա տա րա նի կող մից, որ պես այդ պի սին ճա նաչ ված փոր ձա գետ ներ չեն, 
հետ ևա բար չու նե նա լով դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ, նշ ված ան ձինք չեն կա րող բա ցատ-
րու թյուն տալ ի րենց կող մից տր ված եզ րա կա ցու թյան վե րա բե րյալ (հա տոր 6-րդ, գ.թ. 56-
58):

15) Պա տաս խա նող Համ լետ Հով սե փյա նի ներ կա յա ցու ցի չը 30.11.2017 թվա կա նին կա յա-
ցած նախ նա կան դա տա կան նիս տի ըն թաց քում միջ նոր դել է ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի 
ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա գետ ներ Ես թեր Զա դո յա նին և Գա րիկ Ջա լա լյա նին դա-
տա րան հրա վի րել որ պես վկա, ո րը Դա տա րա նի ար ձա նագ րային ո րոշ մամբ բա վա րար վել է 
(հա տոր 6-րդ, գ.թ. 54-55): 

16) 22.01.2018 թվա կա նին կա յա ցած դա տա կան նիս տի ըն թաց քում որ պես վկա հար-
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ցաքնն ված Գա րիկ Ջա լա լյա նը ցուց մունք է տվել այն մա սին, որ «իր կող մից քրե ա կան գոր-
ծի շր ջա նակ նե րում տր ված փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյամբ նշ ված խնդ րի ի րա վա կան կող մը 
փոր ձա գե տի լուծ ման խն դի րը չէ, դա նշ վել է մի այն փոր ձա գի տա կան տե սան կյու նից, ի սկ 
նշ ված ի րա վա կան խնդ րի վերջ նա կան գնա հա տա կան տվո ղը քրե ա կան վա րույթն ի րա կա-
նաց նող մար մինն է կամ դա տա րա նը: Եզ րա կա ցու թյան մեջ հաշ վար կը հա մա րել են ա նըն-
դու նե լի` հաշ վի առ նե լով եզ րա կա ցու թյան մեջ նշ ված օ րեն քի կոնկ րետ հոդ վա ծը, բայց դա չի 
նշա նա կում, որ հաշ վարկն ա նըն դու նե լի է ը նդ հան րա պես»: Մի ա ժա մա նակ ի պա տաս խան 
պա տաս խա նո ղի ներ կա յա ցուց չի այն հար ցին, թե ին չում է կա յա ցել եզ րա կա ցու թյան մեջ նշ-
ված սխալ հաշ վարկ ված եզ րա հան գու մը, վկայի կող մից նշ վել է, որ « նա խա ձեռ նո ղի կող մից 
փոր ձա գետ նե րին չի ա ռա ջադր վել հարց որ քան է կազ մում, այլ ըն դա մե նը ճիշտ է հաշ վարկ-
վել, թե ոչ», բա ցի այդ այն կապ ված է նա խորդ հար ցե րի և դրանց վե րա բե րյալ ի րա վա կան 
նոր մի հետ կապ ված եզ րա հան գումն ե րի հետ: « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ի և Համ լետ Հով սե փյա նի 
պար տա վո րու թյուն նե րը ճիշտ են հաշ վարկ ված պայ մա նա գիր-քաղ ված քի տե սան կյու նից, 
պայ մա նագ րի դրույթ նե րը և պար տա վո րու թյան վե րա բե րյալ քաղ վածքն ի րար հա մա պա-
տաս խա նում են (հիմք` դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյուն, հա տոր 7-րդ, գ.թ. 2-4, լա-
զե րային կրիչ, գ.թ. 30ա):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե-

լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե-
նալ օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ-
նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րը կա րող են է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 
թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի (այ սու հետ` Նախ կին օ րենս գիրք) 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
մի ա տե սակ կի րա ռու թյան, մաս նա վո րա պես` փոր ձա գե տի` փոր ձաքն նու թյան ըն թաց քում 
կի րառ ված մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ նշում չպա րու նա կող եզ րա կա ցու թյու նը գնա հա տե լիս 
մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: Բա ցի այդ, Վճ-
ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա-
նա վոր ված է նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 
ի մաս տով, այն է` ա ռեր ևույթ առ կա է մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմն ա րար 
խախ տում, քա նի որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից Նախ կին օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի, 
62-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 3-րդ և 5-րդ կե տե րի խախտ ման ար դյուն քում թույլ է տր վել դա տա կան 
սխալ, ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը, և ո րի առ կա յու թյու նը հիմն ա-
վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում ար տա
հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի հա մա տեքս տում ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան դրա
դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. ա րդյո՞ք ի րա վա չափ է դա տա րա նի կող մից 
կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու միջ նոր դու թյան մեր ժում այն դեպ քում, ե րբ փոր
ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը թեև չի պա րու նա կում նշում կի րառ ված մե թոդ նե րի մա սին, 
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այ դու հան դերձ, եզ րա կա ցու թյուն ներ կա յաց րած փոր ձա գետ նե րը կի րառ ված մե թոդ նե րի վե
րա բե րյալ դա տա կան նիս տում տվել են ան հրա ժեշտ բա ցատ րու թյուն:

 Նախ կին օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծով ա պա ցույց ներ են 
նույն օ րենսգր քով և այլ օ րենք նե րով նա խա տես ված կար գով ձեռք բեր ված տե ղե կու թյուն նե-
րը, ո րոնց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և 
ա ռար կու թյուն նե րը հիմն ա վո րող, ի նչ պես նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
այլ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը: Այդ տե ղե կու թյուն նե րը հաս-
տատ վում ե ն՝ (...) 2) փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րով (...): 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ օ րեն քի խախտ մամբ ձեռք բեր ված ա պա ցույց-
ներն ի րա վա բա նա կան ո ւժ չու նեն և չեն կա րող դր վել դա տա րա նի վճ ռի հիմ քում:

 Նախ կին օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քան չյուր 
ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ-
տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ:

 Նախ կին օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ գոր-
ծի քն նու 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 ձաքն նու թյուն նշա նա կել:

 Նախ կին օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու-
թյու նը կազմ վում է գրա վոր: Այն պետք է պա րու նա կի`

1) նշում` կի րառ ված մե թոդ նե րի մա սին.
2) կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րի ման րա մասն նկա րագ րու թյու նը.
3) հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում ար ված հետ ևու թյուն նե րը.
4) ա ռա ջադր ված հար ցե րի հիմն ա վոր ված պա տաս խան նե րը: 
Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը հե տա զոտ վում է 

դա տա կան նիս տում և գնա հատ վում մյուս ա պա ցույց նե րի հետ: 
Դա տա րա նը կա րող է հրա վի րել գրա վոր եզ րա կա ցու թյուն ներ կա յաց րած փոր ձա գե տին 

դրա վե րա բե րյալ բա նա վոր բա ցատ րու թյուն ներ տա լու հա մար, ե թե գոր ծի հան գա մանք նե-
րից բխում է դրա ան հրա ժեշ տու թյունն ու նպա տա կա հար մա րու թյու նը:

 Դա տա րա նը հրա վի րում է գրա վոր եզ րա կա ցու թյուն ներ կա յաց րած փոր ձա գե տին դրա 
վե րա բե րյալ բա նա վոր բա ցատ րու թյուն ներ տա լու հա մար, ե թե այդ մա սին միջ նոր դել են 
կող մե րը, կամ միջ նոր դել է կող մե րից մե կը:

 Նույն հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե թե դա տա րա նի կամ դա տա վա րու թյան մաս-
նա կից նե րի մեջ կաս կած ներ են ա ռա ջա նում փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան ար ժա նա-
հա վա տու թյան կամ հիմն ա վոր վա ծու թյան վե րա բե րյալ, կամ առ կա են հա կա սու թյուն ներ մի 
քա նի փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րում, ա պա դա տա րա նը միև նույն հար ցե րի վե րա-
բե րյալ կա րող է նշա նա կել կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն, ո րի կա տա րու մը հանձ նա րար վում 
է մեկ այլ փոր ձա գե տի (փոր ձա գետ նե րի, մաս նա գի տաց ված փոր ձա գի տա կան հաս տա տու-
թյան):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն ե րով ան դրա դար ձել է վե րը 
նշ ված դա տա վա րա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյա նը: 

Մաս նա վո րա պես` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ա ռանձ նաց րել է այն հիմն ա կան չա փո րո-
շիչ նե րը, ո րոնք են թա կա են կի րառ ման վե րոն շյալ ա պա ցույ ցի գնա հա տու մը վե րա բե րե լի-
ու թյան, թույ լատ րե լի ու թյան և ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու նից ի րա կա նաց նե լիս: ՀՀ 
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վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րա բե րե լի ու թյան ա ռու մով  փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու-
թյու նը գնա հա տե լիս նախ ևա ռաջ պետք է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, թե փոր ձա գե տին 
ա ռա ջադր ված հար ցե րը որ քա նով նշա նա կու թյուն ու նեն գոր ծի լուծ ման հա մար, ա պա մի այն 
ան դրա դառ նալ այդ հար ցադ րումն ե րի վե րա բե րյալ ար ված եզ րա հան գումն ե րին: Ը նդ ո րում, 
հար ցադ րումն ե րի բո վան դա կու թյու նը ոչ մի այն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի փոր ձա գե տի եզ-
րա կա ցու թյան վե րա բե րե լի ու թյան գնա հատ ման տե սան կյու նից, այլև կար ևոր վում է եր կու և 
ա վե լի եզ րա կա ցու թյուն նե րի պա րա գա յում դրանց միջև առ կա հա կա սու թյուն նե րը վեր հա-
նե լու ա ռու մով:

 Փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը թույ լատ րե լի ու թյան տե սան կյու նից գնա հատ ման են-
թար կե լիս ա ռաջ նա հերթ կար ևոր վում է փոր ձաքն նու թյունն ի րա կա նաց նող ան ձի ո րա կա-
վո րու մը և ձեռն հա սու թյու նը, նշ ված ան ձի օբյեկ տի վու թյու նը, սահ ման ված դա տա վա րա կան 
կար գի պահ պան ված լի նե լը, հե տա զո տու թյան ըն թաց քի և ար դյունք նե րի պատ շաճ դա տա-
վա րա կան ձևա կեր պու մը: 

Ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու նից  փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան գնա հա տում 
ի րա կա նաց նե լիս պետք է հաշ վի առ նել փոր ձաքն նու թյան ըն թաց քում կի րառ ված մե թոդ նե-
րի գի տա կան հիմն ա վոր վա ծու թյան աս տի ճա նը, փոր ձաքն նու թյա նը տրա մադր ված նյու թի 
ո րա կը և բա վա րա րու թյու նը, ե լա կե տային տվյալ նե րի բնույ թը, փոր ձա գե տի հետ ևու թյուն-
նե րի փաս տարկ վա ծու թյան աս տի ճա նը, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց` փոր ձաքն նու թյա նը 
ներ կա գտն վե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյու նը, եզ րա կա ցու թյան հա մա պա տաս խա նու թյու նը 
գոր ծում առ կա այլ ա պա ցույց նե րին: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է նաև լրա ցու ցիչ և կրկ նա կի փոր ձաքն նու-
թյուն նե րի նպա տակ նե րի և նշա նակ ման հիմ քե րի միջև առ կա է ա կան և ա ռանց քային տար-
բե րու թյուն նե րին: Մաս նա վո րա պես` ան դրա դառ նա լով կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյա նը, ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ա ռա ջին ա տյա նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ գոր ծող 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տով օ րենս դի րը 
սպա ռիչ կեր պով սահ մա նել է վեր ջի նիս հիմ քե րը, այն է՝ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան 
ար ժա նա հա վա տու թյան կամ հիմն ա վոր վա ծու թյան վե րա բե րյալ դա տա րա նի կամ դա տա-
վա րու թյան մաս նա կից նե րի մեջ կաս կած ներ ա ռա ջա նա լը կամ մի քա նի փոր ձա գետ նե րի եզ-
րա կա ցու թյուն նե րում հա կա սու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը: 

Անդ րա դառ նա լով փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան ար ժա նա հա վա տու թյան կամ 
հիմն ա վոր վա ծու թյան վե րա բե րյալ դա տա րա նի կամ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի մոտ 
ա ռա ջա ցած կաս կած նե րին` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դրանք չեն կա րող կրել 
բա ցա ռա պես սուբյեկ տիվ բնույթ, այլ պետք է հիմն ա վոր վեն օբյեկ տիվ հան գա մանք նե րով: 
Մաս նա վո րա պես, փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան ար ժա նա հա վա տու թյան կամ հիմն ա-
վոր վա ծու թյան վե րա բե րյալ կաս կած նե րի հա մար օբյեկ տիվ հիմք կա րող են հան դի սա նալ 
այն պի սի հան գա մանք նե րը, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, ե րբ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը 
հա կա սում է գոր ծով ձեռք բեր ված մյուս ա պա ցույց նե րին, փոր ձա գե տի եզ րա հան գումն ե րը 
ձևա կերպ ված են ա ռանց գոր ծի հան գա մանք նե րը հաշ վի առ նե լու, փոր ձա գի տա կան եզ րա-
կա ցու թյու նը կազմ վել է գի տա կան տե սան կյու նից ան թույ լատ րե լի մե թոդ նե րի կի րառ մամբ, 
եզ րա կա ցու թյու նը տր վել է այն ան ձի կող մից, ո րը նշ ված բնա գա վա ռում եզ րա կա ցու թյուն 
տա լու ի րա վա սու թյուն չու նի, եզ րա կա ցու թյամբ հաս տատ ված փաս տա կան հան գա մանք նե-
րը հա կա սու թյան մեջ են գտն վում գոր ծով ձեռք բեր ված մյուս ա պա ցույց նե րի, ամ բող ջու-
թյամբ հաս տատ ված այլ փաս տա կան հան գա մանք նե րի հետ և այլն: 
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Ինչ վե րա բե րում է կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու մյուս հիմ քին, այն է՝ մի քա-
նի փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րում հա կա սու թյուն նե րի առ կա յու թյա նը, ա պա ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ եր կու և ա վե լի եզ րա կա ցու թյուն նե րում հա կա սու թյուն-
նե րի մա սին կա րե լի է դա տո ղու թյուն ներ ա նել մի այն այն դեպ քում, ե րբ եզ րա կա ցու թյուն նե-
րը տր վել են ը ստ է ու թյան միև նույն հար ցե րի պար զա բան ման նպա տա կով, և ա ռա ջադր ված 
միև նույն հար ցադ րումն ե րի վե րա բե րյալ տար բեր փոր ձա գետ ներ փոր ձաքն նու թյուն նե րի 
ար դյուն քում հան գել են տրա մագ ծո րեն տար բեր և ի րար հա կա սող հետ ևու թյուն նե րի (տե՛ս, 
« Կա նա չա պա տում» ՊՓ ԲԸի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Հով հան նես Ե ղյանն ը նդ
դեմ Կա րեն Ա խի կյա նի և մյուս նե րի թիվ Ե ԷԴ/1284/02/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա
բեկ դա տա րա նի 17.07.2015 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ (…) ի րա զեկ վե լով, թե ի նչ մե-
թոդ ներ են կի րառ վել փոր ձաքն նու թյուն ի րա կա նաց նե լիս՝ կող մե րը և դա տա րա նը հնա-
րա վո րու թյուն են ու նե նում, օ րի նակ, բա ցա հայ տե լու փոր ձաքն նու թյան ըն թաց քում ան թույ-
լատ րե լի մե թոդ նե րի կի րառ ման դեպ քե րը: Ո ւս տի, ե թե փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը չի 
պա րու նա կում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով պար տա դիր հա մար-
վող պա հանջ նե րը, այդ թվում՝ չի պա րու նա կում նշում կի րառ ված մե թոդ նե րի մա սին, ա պա 
նման եզ րա կա ցու թյու նը չի կա րող հա մար վել պատ շաճ ա պա ցույց՝ մաս նա վո րա պես դրա 
ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու նից (տե՛ս, Ղու կաս Ա վա գյանն ը նդ դեմ Հայկ Միր զա խա
նի Մալ խաս սյա նի թիվ Ա ՐԴ/0303/02/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
20.07.2017 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Վե րա հաս տա տե լով և մի ա ժա մա նակ նպա տակ հե տապն դե լով զար գաց նել վե րո հի շյալ 
դիր քո րո շումն ե րը`Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սույն ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում հարկ է հա մա րում 
ար ձա նագ րել հետ ևյա լը.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Նախ կին օ րենսգր քի ի րա վա կար գա վոր ման պայ-
ման նե րում դա տա րան նե րը փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը որ պես ա պա ցույց հե տա զո տե-
լիս և գնա հա տե լիս պետք է հաշ վի առ նեն, որ մի դեպ քում` փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան 
վե րա բե րե լի ու թյա նը, թույ լատ րե լի ու թյա նը և ար ժա նա հա վա տու թյանն ա ռնչ վող խո չըն դոտ-
նե րը կա րող են հաղ թա հար վել մի այն կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու մի ջո ցով, 
մեկ այլ դեպ քում` լրա ցու ցիչ փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու մի ջո ցով, ի սկ մյուս դեպ քում էլ` 
Նախ կին օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով սահ ման ված կար գով` գրա վոր եզ րա կա-
ցու թյուն ներ կա յաց րած փոր ձա գե տին դրա վե րա բե րյալ բա նա վոր բա ցատ րու թյուն ներ տա-
լու հա մար դա տա րան հրա վի րե լու ե ղա նա կով: Ո ւս տի բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ դա տա կան 
կար գով փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լուց և փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյունն ստա նա լուց հե տո 
դա տա րա նը փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը վե րա բե րե լի ու թյան, թույ լատ րե լի ու թյան և ար-
ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու նից գնա հա տե լիս բախ վում է որ ևէ խո չըն դո տի և մի ա ժա-
մա նակ կող մե րը կամ կող մե րից մե կը բարձ րաց նում է այդ խո չըն դո տը վե րաց նե լու ան հրա-
ժեշ տու թյան հար ցը (հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու ե ղա նա կով), ա պա 
դա տա րա նի պար տա կա նու թյունն է պար զել, թե տվյալ խո չըն դո տը հաղ թա հա րե լու հա մար 
օ րենսդ րի սահ մա նած դա տա վա րա կան որ գոր ծո ղու թյունն է կի րառ ման են թա կա և, ը ստ 
այդմ էլ, ո րո շել կող մի ներ կա յաց րած միջ նոր դու թյան հիմն ա վոր վա ծու թյան հար ցը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շումն ե րի հա մա տեքս տում 
գտ նում է, որ կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյու նը` որ պես փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան ար ժա նա-
հա վա տու թյանն ա ռնչ վող խո չըն դոտ նե րը հաղ թա հա րե լուն ո ւղղ ված դա տա վա րա կան գոր-



335ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ծո ղու թյուն, կի րառ վում է բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ.
1. դա տա րա նի կամ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի մոտ օբյեկ տիվ հան գա մանք նե-

րով պայ մա նա վոր ված ա ռա ջա ցել են կաս կած ներ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան հիմն ա-
վոր վա ծու թյան վե րա բե րյալ: Ը նդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ փոր ձա գի-
տա կան եզ րա կա ցու թյան հիմն ա վոր վա ծու թյան վե րա բե րյալ կաս կած նե րի հա մար օբյեկ տիվ 
հիմք կա րող են հան դի սա նալ հետ ևյալ հան գա մանք նե րը. 

ա) փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը հա կա սում է գոր ծով ձեռք բեր ված մյուս ա պա ցույց-
նե րին,

բ) փոր ձա գե տի եզ րա հան գումն ե րը ձևա կերպ ված են ա ռանց գոր ծի հան գա մանք նե րը 
հաշ վի առ նե լու, 

գ) փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը կազմ վել է գի տա կան տե սան կյու նից ան թույ-
լատ րե լի մե թոդ նե րի կի րառ մամբ,

դ) եզ րա կա ցու թյու նը տր վել է այն ան ձի կող մից, ո րը նշ ված բնա գա վա ռում եզ րա կա ցու-
թյուն տա լու ի րա վա սու թյուն չու նի, 

ե) եզ րա կա ցու թյամբ հաս տատ ված փաս տա կան հան գա մանք նե րը հա կա սու թյան մեջ 
են գտն վում գոր ծով ձեռք բեր ված մյուս ա պա ցույց նե րի ամ բող ջու թյամբ հաս տատ ված այլ 
փաս տա կան հան գա մանք նե րի հետ և այլն, 

2. մի քա նի փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րում առ կա են հա կա սու թյուն ներ: 
Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վե րո հի շյալ ցան կը սպա ռիչ 

չէ և յու րա քան չյուր գոր ծով առ կա այս կամ այն հան գա ման քը դա տա րա նը պար տա վոր է 
գնա հատ ման են թար կել և մի այն դրա նից հե տո ո րո շել կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա-
կե լու ան հրա ժեշ տու թյան հար ցը: Ը ստ այդմ, բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ փոր ձա գի տա կան 
եզ րա կա ցու թյու նը կազմ վել է գի տա կան տե սան կյու նից ան թույ լատ րե լի մե թոդ նե րի կի րառ-
մամբ, ա պա նման եզ րա կա ցու թյունն ա նար ժա նա հա վատ է և չի կա րող դր վել դա տա կան 
ակ տի հիմ քում: Հետ ևա բար նման ի րա վի ճա կում առ կա խո չըն դո տը հնա րա վոր է հաղ թա-
հա րել մի այն կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու մի ջո ցով: Մինչ դեռ այն դեպ քե րում, 
ե րբ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նում բա ցա կա յում է նշու մը` կի րառ ված մե թոդ նե րի 
մա սին, ա պա նման խո չըն դո տը վե րաց նե լու հա մար դա տա րանն ի րա վա սու է ղե կա վար վել 
Նախ կին օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան նոր մով և դա տա րան հրա վի րել գրա վոր եզ րա կա-
ցու թյուն ներ կա յաց րած փոր ձա գե տին` եզ րա կա ցու թյու նը կազ մե լիս կի րառ ված մե թոդ նե րի 
վե րա բե րյալ բա նա վոր բա ցատ րու թյուն ներ տա լու հա մար: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տվյալ դեպ քում կար ևոր է 
այն հան գա ման քը, որ դա տա րան հրա վիր ված փոր ձա գե տը նա խազ գու շաց վի ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 338-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված` փոր ձա գե տի կող մից ա կն հայտ կեղծ եզ րա-
կա ցու թյուն տա լու հա մար սահ ման ված քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան մա սին, քա նի 
որ տվյալ դեպ քում փոր ձա գե տի կող մից դա տա կան նիս տում տր ված բա նա վոր բա ցատ րու-
թյու նը դա տա րա նի կող մից պետք է հե տա զոտ ման և գնա հատ ման են թարկ վի փոր ձա գե-
տի եզ րա կա ցու թյան հետ մի ա ժա մա նակ` որ պես մեկ ամ բող ջու թյուն: Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ը նդ գծում է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ դա տա րան հրա վիր ված փոր ձա գե-
տի կող մից փոր ձաքն նու թյան ըն թաց քում կի րառ ված մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ բա նա վոր բա-
ցատ րու թյուն տա լուց հե տո կող մե րը կամ կող մե րից որ ևէ մե կը կներ կա յաց նի փաս տարկ ներ 
այդ մե թոդ նե րի ան թույ լատ րե լի լի նե լու, գի տա կան հիմն ա վոր վա ծու թյուն չու նե նա լու կամ 
նշ ված մե թո դով փոր ձա գե տին ա ռա ջադր ված հար ցի վե րա բե րյալ եզ րա հանգ ման գա լու ան-
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հնա րի նու թյան վե րա բե րյալ, ի նչ պես նաև հա մա պա տաս խան ա պա ցույց նե րով կհիմն ա վո րի 
այդ փաս տարկ նե րի ող ջամ տու թյու նը, ա պա այս դեպ քում ար դեն փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու-
թյու նը գնա հա տե լը կա ռա ջաց նի այն պի սի խո չըն դոտ ներ, ո րոնք հնա րա վոր կլի նի հաղ թա-
հա րել մի այն կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյան նշա նակ մամբ: Մինչ դեռ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ 
դա տա րան հրա վիր ված փոր ձա գե տի բա նա վոր բա ցատ րու թյամբ պարզ վում են փոր ձաքն-
նու թյան ըն թաց քում կի րառ ված մե թոդ նե րը, հաս տատ վում են այդ մե թոդ նե րի թույ լատ րե լի 
լի նե լու, գի տա կան հիմն ա վոր վա ծու թյուն ու նե նա լու և նման փոր ձաքն նու թյուն նե րի ժա մա-
նակ սո վո րա բար կի րառ ման են թա կա լի նե լու հան գա մանք նե րը, ա պա տվյալ դեպ քում փոր-
ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նում կի րառ ված մե թոդ նե րի մա սին նշ ման բա ցա կա յու թյունն ի նք-
նին այդ եզ րա կա ցու թյունն ա նար ժա նա հա վատ չի դարձ նում, հետ ևա բար նաև բա ցա կա յում 
է կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի նկատ
մամբ.

Այս պես` սույն գոր ծով 11.04.2011 թվա կա նից 14.07.2011 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա-
հատ վա ծում և 07.04.2015 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և պա տաս խա նող նե րի միջև կնք վել են 
վար կային թիվ 73/11ՀՎ, 128/11 ԳԱԲ և 136/11 ԳԱԲ պայ մա նագ րե րը և դրանք ա պա հո վող ե րաշ-
խա վո րու թյան և հի փո թե քի պայ մա նագ րե րը, ո րոն ցով պա տաս խա նող ներն Ըն կե րու թյան 
հան դեպ ստանձ նել են հա մա պա տաս խան վար կային պար տա վո րու թյուն ներ: 

Վե րո հի շյալ վար կային պար տա վո րու թյուն նե րը ոչ պատ շաճ կա տա րե լու հի ման վրա 
Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված հայ ցի քն նու թյան ըն թաց քում պա տաս խա նող կող մի 
միջ նոր դու թյամբ Դա տա րա նի 22.11.2016 թվա կա նի ո րոշ մամբ նշա նակ վել է դա տա հաշ վա-
պա հա կան և ֆի նան սատն տե սա կան հա մա լիր փոր ձաքն նու թյուն և փոր ձաքն նու թյան կա-
տա րու մը հանձ նա րար վել է « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ին: Հե տա գա յում « Բեյ քեր Թիլ լի 
Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի կող մից Դա տա րան է ներ կա յաց վել «Ար ձա նագ րու թյուն» վեր նագր ված 
փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը: 

24.07.2017 թվա կա նին կա յա ցած նախ նա կան դա տա կան նիս տի ըն թաց քում պա տաս-
խա նող Համ լետ Հով սե փյա նի ներ կա յա ցու ցի չը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ դա տա րան ներ-
կա յաց րած «Ար ձա նագ րու թյուն» վեր նագր ված փաս տա թուղ թը, չի հա մա պա տաս խա նում 
փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին, այն է՝ եզ րա կա ցու թյու նում 
բա ցա կա յում է նշում կի րառ ված մե թոդ նե րի մա սին, միջ նոր դել է նշա նա կել կրկ նա կի փոր-
ձաքն նու թյուն: Դա տա րա նի 08.08.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ մերժ վել է վե րը միջ նոր դու թյու-
նը: 

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, վճ ռով ան դրա դառ նա լով պա տաս խա նող կող մի այն դիր-
քո րոշ մա նը, որ « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի կող մից դա տա րան ներ կա յաց ված «Ար-
ձա նագ րու թյուն» վեր նագր ված փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն չի պա րու նա կում նշում 
կի րառ ված մե թոդ նե րի մա սին, ո ւս տի և չի հա մա պա տաս խա նում փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու-
թյա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին, հետ ևա բար չի կա րող դր վել վճ ռի հիմ քում, ար ձա նագ-
րել է հետ ևյա լը. 

« Փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան մեջ մե թոդ նե րի մա սին նշում պա րու նա կե լու օ րենսդ րա-
կան պա հանջն ո ւղղ ված է կի րառ ված մե թոդ նե րի բա ցա հայտ ման, դրանց կի րառ ման թույ-
լատ րե լի ու թյան կամ գի տա կան հիմն ա վոր վա ծու թյան հար ցը պար զե լու, դրա հի ման վրա 
կրկ նա կի (…) փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու հար ցը քն նար կե լու հա մար: Հետ ևա բար (…) այն 
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դեպ քե րում, ե րբ դա տա րա նը փոր ձա գե տին դա տա րան հրա վի րե լու, կի րառ ված մե թոդ նե րը 
բա ցա հայ տե լու կամ պար զե լու, հս տա կեց նե լու դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո-
ցով ար դեն ի սկ պար զել է կի րառ ված մե թոդ նե րը, բա ցա հայ տել դրանց բո վան դա կու թյու-
նը` պահ պա նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի պա հանջ նե րը, նշ ված 
դեպ քում կրկ նա կի (…) փոր ձաքն նու թյան նշա նա կու մը կա րող է լի նել ի նք նան պա տակ, հաշ-
վի առ նե լով (…) որ (…) փոր ձա գե տի բա ցատ րու թյու նից հե տո այդ մե թոդ նե րի ան թույ լատ-
րե լի լի նե լու, գի տա կան հիմն ա վոր վա ծու թյուն չու նե նա լու կամ նշ ված մե թո դով փոր ձա գե տի` 
եզ րա հագ ման գա լու ան հնա րի նու թյան վե րա բե րյալ փաս տարկ ներ կամ այլ ա պա ցույց ներ 
առ կա չեն»: 

Մի ա ժա մա նակ Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ « սույն գոր ծով առ կա չեն (…) եզ րա կա-
ցու թյու նը ոչ ար ժա նա հա վատ դի տե լու հիմ քեր, քա նի որ գոր ծում առ կա չեն այլ ա պա ցույց-
ներ, ո րոնք հիմք կհան դի սա նան փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան մեջ ար տա ցոլ ված տվյալ նե-
րը կաս կա ծի տակ դնե լու հա մար», հա վե լե լով նաև, որ «ք րե ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում 
(…) եզ րա կա ցու թյուն տված փոր ձա գետ, սույն գոր ծով վկա Գա րիկ Ջա լա լյա նի ցուց մուն քով 
ար դեն պարզ վել են այն հիմ քե րը, ո րոն ցով հաշ վարկ նե րը դիտ վել են ա նըն դու նե լի (…) »:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը մաս նա կի բե կա նե լով և ան դրա դառ նա լով 
Դա տա րա նի վե րոն շյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմն ա վոր վա ծու թյա նը, ար ձա նագ րել 
է, որ «(…) ե թե գրա վոր եզ րա կա ցու թյուն ներ կա յաց րած փոր ձա գե տի կող մից դա տա կան 
նիս տում տր ված բա ցատ րու թյուն նե րի ար դյուն քում լրաց վում, ամ բող ջա կա նաց վում և հս-
տա կեց վում են փոր ձաքն նու թյանն ա ռա ջադր ված բո լոր հար ցե րի պա տաս խան նե րը, ա պա 
կա րող է չն շա նակ վել լրա ցու ցիչ փոր ձաքն նու թյուն, քա նի որ լրա ցու ցիչ փոր ձաքն նու թյունն 
իր բնույ թով ո ւղղ ված չէ սկզբ նա կան փոր ձաքն նու թյան հետ մր ցակ ցե լուն, այլ ո ւղղ ված է 
սկզբ նա կան փոր ձաքն նու թյան ար դյունք նե րով տր ված եզ րա կա ցու թյան մեջ առ կա ան հս-
տա կու թյուն նե րը լրաց նե լուն, մինչ դեռ տվյալ դեպ քում բո ղո քա բեր նե րը միջ նոր դել են նշա-
նա կել կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն, ի սկ կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու հիմ քերն ե ն՝ 
փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան ար ժա նա հա վա տու թյան կամ հիմն ա վոր վա ծու թյան վե-
րա բե րյալ դա տա րա նի կամ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի մեջ կաս կած ներ ա ռա ջա նա լը 
կամ մի քա նի փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րում հա կա սու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը, 
ո րը որ ևէ կերպ չի կա րող պարզ վել, լրաց վել, ամ բող ջա կա նաց վել և հս տա կեց վել գրա վոր 
եզ րա կա ցու թյուն ներ կա յաց րած փոր ձա գե տի կող մից դա տա կան նիս տում տր ված բա ցատ-
րու թյուն նե րի ար դյուն քում: Այս պի սով, (…) սույն գոր ծում առ կա « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե նի ա» 
ՓԲԸ-ի կող մից 17.03.2017 թվա կա նին կազմ ված և Դա տա րա նին ներ կա յաց ված «Ար ձա նագ-
րու թյուն»-ը չի հա մա պա տաս խա նում փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյանն ա ռա ջադր վող պա-
հանջ նե րին, հետ ևա բար այդ եզ րա կա ցու թյան թույ լատ րե լի ու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան 
կամ հիմն ա վոր վա ծու թյան վե րա բե րյալ կաս կած նե րի առ կա յու թյան, ի նչ պես նաև մի քա նի 
փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րում հա կա սու թյուն նե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում 
առ կա էր կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու ան հրա ժեշ տու թյուն, ի նչն էլ ան տես վել է 
Դա տա րա նի կող մից»:

 Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ-
քո ան դրա դառ նա լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմն ա վոր վա ծու-
թյա նը, ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

Անդ րա դառ նա լով այն հար ցին, թե ա րդյոք « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի կող մից 
17.03.2017 թվա կա նին կազմ ված և 03.05.2017 թվա կա նին Դա տա րան ներ կա յաց ված` «Ար-
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ձա նագ րու թյուն» վեր նագր ված եզ րա կա ցու թյունն ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու նից 
կա րող էր դր վել դա տա կան ակ տի հիմ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վե-
րո հի շյալ եզ րա կա ցու թյու նը թեև նշում չի պա րու նա կել կի րառ ված մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ, 
սա կայն Դա տա րա նը, ղե կա վար վե լով գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ գոր ծող ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով, դա տա րան է հրա վի-
րել գրա վոր եզ րա կա ցու թյուն ներ կա յաց րած փոր ձա գետ նե րին` բա նա վոր բա ցատ րու թյուն-
ներ տա լու հա մար: Այ սինքն` կի րառ ված մե թոդ նե րը պար զե լուն ո ւղղ ված դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու մի ջո ցով բա ցա հայ տել է փոր ձաքն նու թյան ըն թաց քում 
կի րառ ված մե թոդ նե րը և դրանց բո վան դա կու թյու նը, մաս նա վո րա պես՝ « Բեյ քեր Թիլ լի Ար-
մե նի ա» ՓԲԸ-ի տնօ րեն Փա ռան ձեմ Գևոր գյա նի, փոր ձա գետ Մե րի Պո նա մար ևայի, ար ձա-
նագ րող Շու շան Թաշ չի յա նի կող մից 27.11.2017 թվա կա նին կա յա ցած նախ նա կան դա տա կան 
նիս տի ըն թաց քում տր ված բա ցատ րու թյուն նե րի (Դա տա րա նի կող մից նաև դա տա կան նիս-
տի շր ջա նակ նե րում նա խազ գու շաց ված լի նե լով ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 338-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան մա սին` քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան գոր ծով փոր ձա գե տի կող մից ա կն հայտ կեղծ եզ րա կա ցու թյուն տա լու հա մար) հի ման 
վրա, ի նչ պես նաև նույն օ րը « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի կող մից Դա տա րան ներ կա-
յաց ված գրա վոր գրու թյամբ պարզ վել է, որ հաշ վա պա հա կան և ֆի նան սատն տե սա կան հա-
մա լիր փոր ձաքն նու թյունն ի րա կա նաց վել է փաս տաթղ թային ստուգ ման և թվա բա նա կան 
մե թո դով: Մի ա ժա մա նակ Դա տա րա նի կող մից պարզ վել են կի րառ ված մե թոդ նե րի է ու թյու-
նը, դրանց կի րառ ման ըն թա ցա կար գը, գի տա կան հիմն ա վոր վա ծու թյան աս տի ճա նը (տե՛ս, 
բա ժին 3, փաստ 9, 10): 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ կի րառ ված մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ փոր ձա-
գետ նե րի կող մից դա տա կան նիս տի ըն թաց քում տր ված բա ցատ րու թյու նից հե տո այդ 
մե թոդ նե րի ան թույ լատ րե լի լի նե լու, գի տա կան հիմն ա վոր վա ծու թյուն չու նե նա լու կամ 
նշ ված մե թո դով փոր ձա գե տին ա ռա ջադր ված հար ցի վե րա բե րյալ եզ րա հանգ ման գա-
լու ան հնա րի նու թյան վե րա բե րյալ փաս տարկ ներ կամ այլ ա պա ցույց ներ պա տաս խա-
նող նե րի կող մից չեն ներ կա յաց վել: 

Անդ րա դառ նա լով « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի կող մից կազմ ված եզ րա կա ցու թյան 
ար ժա նա հա վա տու թյան և կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու հիմ քե րից մյու սի, այն է՝ 
մի քա նի փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րում հա կա սու թյուն նե րի առ կա յու թյա նը, Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել հետ ևյա լը.

Այս պես, սույն գոր ծում առ կա՝ « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի կող մից կազմ ված 
և թիվ 13136614 քրե ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում տր ված 30.06.2016 թվա կա նի ՀՀ ԳԱԱ 
« Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի եզ րա կա ցու թյուն նե րի ու սումն ա սի րու-
թյու նը վկա յում է, որ նշած եր կու եզ րա կա ցու թյուն նե րի միջև հա կա սու թյուն առ կա չէ այն 
պարզ պատ ճա ռով, որ այդ եզ րա կա ցու թյուն նե րը տր վել են ը ստ է ու թյան բո լո րո վին տար-
բեր հար ցե րի պար զա բան ման նպա տա կով (տե՛ս, բա ժին 3, 6 և 11 փաս տե րը): Ը նդ ո րում, 
բա ցի նրա նից, որ փոր ձա գետ նե րին ա ռա ջադր ված են ե ղել բո վան դա կային ա ռու մով տար-
բեր հար ցադ րումն եր, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ մի ան գա մայն տար բեր են 
ե ղել նաև վե րո հի շյալ փոր ձաքն նու թյուն նե րի ի րա կա նաց մամբ հե տապնդ վող նպա տակ նե-
րը, մաս նա վո րա պես՝ ե թե քրե ա կան գոր ծով նշա նակ ված փոր ձաքն նու թյամբ նպա տակ է 
հե տապնդ վել բա ցա հայ տե լու Ըն կե րու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րում խար դա խու թյան հան ցա-
կազ մի առ կա յու թյու նը, ա պա Դա տա րա նի կող մից նշա նակ ված փոր ձաքն նու թյամբ նպա-
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տակ է հե տապնդ վել բա ցա հայ տե լու պա տաս խա նող նե րի՝ Ըն կե րու թյան հան դեպ առ կա 
պար տա վո րու թյան չա փը: 

Ա վե լին, Դա տա րա նը հաշ վի առ նե լով վե րը նշ ված փոր ձաքն նու թյան ար ժա նա հա վա
տու թյան (մի քա նի փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րում հա կա սու թյուն նե րի) վե րա բե-
րյալ պա տաս խա նող կող մի փաս տար կը, բա վա րա րել է վեր ջի նիս միջ նոր դու թյու նը և թիվ 
13136614 քրե ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում նշա նակ ված փոր ձաքն նու թյան ար դյուն քում 
30.06.2016 թվա կա նի ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի եզ րա-
կա ցու թյու նը տված փոր ձա գետ ներ Ես թեր Զա դո յա նին և Գա րիկ Ջա լա լյա նին հրա վի րել է 
դա տա րան` որ պես վկա ցուց մունք տա լու հա մար: Ար դյուն քում, որ պես վկա հար ցաքնն ված 
Գա րիկ Ջա լա լյա նի ցուց մուն քով պարզ վել են այն հիմ քե րը, ո րոն ցով հաշ վարկ նե րը դիտ վել 
են ա նըն դու նե լի: 

Անդ րա դառ նա լով « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի կող մից կազմ ված եզ րա կա ցու թյան 
թույ լատ րե լի ու թյան և ար ժա նա հա վա տու թյան վե րա բե րյալ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա-
հան գումն ե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծում առ կա չեն նաև տվյալ 
փոր ձաքն նու թյունն ի րա կա նաց նող ան ձանց ո րա կա վոր ման և ձեռն հա սու թյան, ի նչ պես նաև 
այդ ան ձանց օբյեկ տի վու թյան վե րա բե րյալ կաս կած հա րու ցող ա պա ցույց ներ:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով « Բեյ քեր Թիլ լի 
Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի կող մից 17.03.2017 թվա կա նին կազմ ված և 03.05.2017 թվա կա նին Դա տա-
րան ներ կա յաց ված «Ար ձա նագ րու թյուն» վեր նագր ված եզ րա կա ցու թյունն ար ժա նա հա վատ 
ա պա ցույց է, ո ւս տի ի րա վա չափ է նաև սույն գոր ծով կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու 
մա սին պա տաս խա նող կող մի միջ նոր դու թյան մեր ժու մը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րը նշ ված հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև այն հան-
գա ման քով, որ սույն գոր ծով Դա տա րանն ը ստ է ու թյան ի րա կա նաց րել է փոր ձաքն նու թյուն 
նշա նա կե լու և եզ րա կա ցու թյուն ստա նա լու օ րենսդ րի կող մից սահ ման ված նպա տակ նե րը, 
մինչ դեռ պա տաս խա նող նե րի կող մից չեն ներ կա յաց վել հիմն ա վոր փաս տարկ ներ` տվյալ 
եզ րա կա ցու թյամբ կի րառ ված մե թոդ նե րի ան թույ լատ րե լի լի նե լու, գի տա կան հիմն ա վոր վա-
ծու թյուն չու նե նա լու, նշ ված մե թո դով փոր ձա գե տին ա ռա ջադր ված հար ցի վե րա բե րյալ եզ-
րա հանգ ման գա լու ան հնա րի նու թյան վե րա բե րյալ, որ պի սի պայ ման նե րում օբյեկ տի վո րեն 
բա ցա կայել է նաև այդ հիմ քով կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու ան հրա ժեշ տու թյու-
նը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, 
ան տե սե լով վե րո հի շյալ հան գա մանք նե րը, ե կել է սխալ եզ րա հանգ ման առ այն, որ սույն գոր-
ծով առ կա է ե ղել կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու ան հրա ժեշ տու թյուն:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րը նշ ված 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա-
վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 365-րդ հոդ վա ծի և 390-րդ հոդ-
վա ծի 3-րդ մա սի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 25.07.2018 թվա կա նի ո րո շու մը բե կա նե լու 
հա մար: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի րա-
ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե-
տով սահ ման ված՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լու՝ 
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն ա վոր մամբ. 
« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցի այի) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան-
չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամկ ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամկ ե տում քն նե լը հան դի սա նում 
է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի 
տարր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն-
քի խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու-
նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու 
հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է ։

 Դա տա րա նի 06.03.2018 թվա կա նի վճ ռին օ րի նա կան ո ւժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու-
թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 քն նու թյան հետ կապ ված այլ 
ծախ սե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ Վե րաքն նիչ կամ Վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քն նու 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-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ] գլ խի 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 րաքն նիչ կամ Վճ ռա 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 ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ] գլ խի կա նոն նե րի հա մա ձայն:

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի բա վա րար ման ար դյուն քում Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի 25.07.2018 թվա կա նի ո րո շու մը են թա կա է բե կան ման և օ րի նա կան ո ւժ 
է տր վում Դա տա րա նի 06.03.2018 թվա կա նի վճ ռին, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, 
որ պե տա կան տուր քը պետք է բռ նա գանձ վի հետ ևյալ հա մա մաս նու թյամբ.

Ա. վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես չվ ճար ված և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
20.04.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի մա սով (հա տոր 9, գ.թ. 39-
40) Համ լետ Հով սե փյա նից և Վար դան Հով սե փյա նից հա մա պար տու թյան կար գով ՀՀ պե-
տա կան բյու ջե բռ նա գաձ ման են թա կա է`

1. թիվ 73/11ՀՎ վար կային և թիվ 73/11ՀՎ ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րե րի շր-
ջա նակ նե րում 46.572 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի 3 տո կո սը` որ պես սկզբ նա-
կան հայ ցով ներ կա յաց ված դրա մա կան պա հան ջի հա մար պե տա կան տուր քի գու մար, 
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2. սկ սած 04.12.2015 թվա կա նից մինչև վե րաքն նիչ բո ղո քի ներ կա յաց ման օ րը թիվ 
73/11ՀՎ վար կային և թիվ 7311ՀՎ ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րե րով սահ ման ված 
կար գով հաշ վարկ վող տո կոս նե րի, ժամկ ե տանց գու մա րի տո կո սի, ժամկ ե տանց գու մա-
րի տույ ժի, ժամկ ե տանց տո կո սի տույ ժի գու մար նե րի 3 տո կո սը` որ պես սկզբ նա կան հայ-
ցով ներ կա յաց ված դրա մա կան պա հան ջի հա մար պե տա կան տուր քի գու մար,

3. 20.000 ՀՀ դրամ` որ պես հա կընդ դեմ հայ ցով ներ կա յաց ված եր կու ոչ դրա մա կան 
պա հանջ նե րի հա մար պե տա կան տուր քի գու մար,

4. 360.000 ՀՀ դրամ (12.000.000 ՀՀ դրամ x 3%/100), ի նչ պես նաև 7.415,4 Ա ՄՆ դո-
լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի 3 տո կո սը` որ պես հա կընդ դեմ հայ ցով ներ կա յաց ված դրա-
մա կան պա հանջ նե րի հա մար պե տա կան տուր քի գու մար,
Բ. վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես չվ ճար ված և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

20.04.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի մա սով Համ լետ Հով սե փյա-
նից և « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ից հա մա պար տու թյան կար գով ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գաձ-
ման են թա կա է`

1. թիվ 128/11 ԳԱԲ վար կային, թիվ 12811 ԳԱԲ ե րաշ խա վո րու թյան, թիվ 136/11 ԳԱԲ 
վար կային, թիվ 13611 ԳԱԲ ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րե րով 66.194,47 Ա ՄՆ դո լա-
րին (26.541,92+ 39.652,47) հա մար ժեք ՀՀ դրա մի 3 տո կո սը` որ պես սկզբ նա կան հայ ցով 
ներ կա յաց ված դրա մա կան պա հան ջի հա մար պե տա կան տուր քի գու մար,

2. սկ սած 04.12.2015 թվա կա նից մինչև վե րաքն նիչ բո ղո քի ներ կա յաց ման օ րը թիվ 
128/11 ԳԱԲ վար կային, թիվ 12811 ԳԱԲ ե րաշ խա վո րու թյան, թիվ 136/11 ԳԱԲ վար կային, 
թիվ 13611 ԳԱԲ ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րե րով սահ ման ված կար գով հաշ վարկ-
վող տո կոս նե րի, ժամկ ե տանց գու մա րի տո կո սի, ժամկ ե տանց գու մա րի տույ ժի, ժամկ ե-
տանց տո կո սի տույ ժի գու մար նե րի 3 տո կո սը` որ պես սկզբ նա կան հայ ցով ներ կա յաց-
ված դրա մա կան պա հան ջի հա մար պե տա կան տուր քի գու մար,
Գ. վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես չվ ճար ված և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

20.04.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի մա սով « Վենտ մայն» ՍՊԸ-
ից, Համ լետ և Վար դան Հով սե փյան նե րից հա մա պար տու թյան կար գով ՀՀ պե տա կան բյու ջե 
բռ նա գաձ ման են թա կա է`

1. 10.000 ՀՀ դրամ` որ պես սկզբ նա կան հայ ցով ներ կա յաց ված ոչ դրա մա կան պա-
հան ջի հա մար պե տա կան տուր քի գու մար,
Դ. վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար Ըն կե րու թյան կող մից նա խա պես վճար ված պե տա կան 

տուր քի մա սով « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ից, Համ լետ և Վար դան Հով սե փյան նե րից հա մա պար-
տու թյան կար գով հօ գուտ Ըն կե րու թյան բռ նա գաձ ման են թա կա է`

1. 1.000.000 ՀՀ դրամ` որ պես սկզբ նա կան հայ ցով և հա կընդ դեմ հայ ցով ներ կա-
յաց ված դրա մա կան պա հանջ նե րի հա մար պե տա կան տուր քի գու մար, ի նչ պես նաև 
20.000 ՀՀ դրամ` որ պես սկզբ նա կան հայ ցով ոչ դրա մա կան պա հան ջի հա մար պե տա-
կան տուր քի գու մար, 
Ե. վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար Ըն կե րու թյան կող մից նա խա պես վճար ված պե տա կան 

տուր քի մա սով Համ լետ և Վար դան Հով սե փյան նե րից հա մա պար տու թյան կար գով հօ գուտ 
Ըն կե րու թյան բռ նա գաձ ման են թա կա է`

1. 40.000 ՀՀ դրամ` որ պես հա կընդ դեմ հայ ցով ներ կա յաց ված եր կու ոչ դրա մա կան 
պա հանջ նե րի հա մար պե տա կան տուր քի գու մար,

 Բա ցի այդ, « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե-
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տի հա մա ձայն՝ պե տա կան տուր քը են թա կա է վե րա դարձ ման մաս նա կի կամ լրիվ՝ ե թե պե-
տա կան տուր քը վճար վել է ա վե լի, քան պա հանջ վում է գոր ծող օ րենսդ րու թյամբ:

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ Ըն կե րու թյու նը վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճա րել է 
ը նդ հա նուր առ մամբ 1.080.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուր քի գու մար, ո րից 20.000 ՀՀ դրա մը 
վճար վել է ա վե լի, քան պա հանջ վում է գոր ծող օ րենսդ րու թյամբ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ-
նում է, որ սույն գոր ծով ա վել վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը՝ 20.000 ՀՀ դրա մի չա-
փով, « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն 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 րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 25.07.2018 թվա կա նի ո րո շու մը` օ րի նա կան ո ւժ տա լով Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան դա տա րա նի 06.03.2018 թվա կա նի վճ ռին:

2. Համ լետ Հով սե փյա նից և Վար դան Հով սե փյա նից հա մա պար տու թյան կար գով ՀՀ 
պե տա կան բյու ջե բռ նա գա ձել 53.987,4 (46.572 + 7.415,4) Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա-
մի 3 տո կո սը, 380.000 (20.000+360.000) ՀՀ դրամ, ի նչ պես նաև սկ սած 04.12.2015 թվա կա նից 
մինչև վե րաքն նիչ բո ղո քի ներ կա յաց ման օ րը թիվ 73/11ՀՎ վար կային և թիվ 7311ՀՎ ե րաշ խա-
վո րու թյան պայ մա նագ րե րով սահ ման ված կար գով հաշ վարկ վող տո կոս նե րի, ժամկ ե տանց 
գու մա րի տո կո սի, ժամկ ե տանց գու մա րի տույ ժի, ժամկ ե տանց տո կո սի տույ ժի գու մար նե րի 
3 տո կո սը` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի ներ կա յաց ման հա մար նա խա պես չվ ճար ված և Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի 20.04.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու-
մար ներ:

3. Համ լետ Հով սե փյա նից և « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ից հա մա պար տու թյան կար գով ՀՀ պե-
տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 66.194,47 (26.541,92+39.652,47) Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ 
դրա մի 3 տո կո սը, ի նչ պես նաև սկ սած 04.12.2015 թվա կա նից մինչև վե րաքն նիչ բո ղո քի ներ-
կա յաց ման օ րը թիվ 128/11 ԳԱԲ վար կային, թիվ 12811 ԳԱԲ ե րաշ խա վո րու թյան, թիվ 136/11-
ԳԱԲ վար կային, թիվ 13611 ԳԱԲ ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րե րով սահ ման ված կար գով 
հաշ վարկ վող տո կոս նե րի, ժամկ ե տանց գու մա րի տո կո սի, ժամկ ե տանց գու մա րի տույ ժի, 
ժամկ ե տանց տո կո սի տույ ժի գու մար նե րի 3 տո կո սը` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի ներ կա յաց-
ման հա մար նա խա պես չվ ճար ված և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 20.04.2018 թվա կա նի ո րոշ-
մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար ներ:

4. « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ից, Համ լետ և Վար դան Հով սե փյան նե րից հա մա պար տու թյան 
կար գով ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 10.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի ներ-
կա յաց ման հա մար նա խա պես չվ ճար ված և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 20.04.2018 թվա կա նի 
ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար:

5. « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ից, Համ լետ և Վար դան Հով սե փյան նե րից հա մա պար տու թյան 
կար գով հօ գուտ «Էքսպ րես Կրե դիտ» Ո ւՎԿ ՓԲԸ-ի բռ նա գան ձել 1.000.000 ՀՀ դրամ, ի նչ պես 
նաև 20.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի ներ կա յաց ման հա մար նա խա պես վճար ված 
պե տա կան տուր քի գու մար: 

6. Համ լետ և Վար դան Հով սե փյան նե րից հա մա պար տու թյան կար գով հօ գուտ «Էքսպ-
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րես Կրե դիտ» Ո ւՎԿ ՓԲԸ-ի բռ նա գան ձել 40.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի ներ կա-
յաց ման հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

7. Պե տա կան տուր քի հար ցը « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի «ա» կե տի հիմ քով հա մա րել լուծ ված:

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱ ՏՈՒԿ ԿԱՐ ԾԻՔ 

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տի կող մից թիվ Ե ԱԴԴ/3172/02/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 15.11.2019 

թվա կա նին կա յաց ված ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ մա սե րի վե րա բե րյալ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան 
պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան), 2019 թվա կա նի նոյեմ բե րի 15-ին գրա վոր ըն թա-
ցա կար գով քն նե լով «Էքսպ րես Կրե դիտ» Ո ւՎԿ ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) ներ կա յա-
ցու ցիչ Մա րի ամ Ղու լյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 
25.07.2018 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ Ըն կե րու թյան հայ ցի ը նդ դեմ Համ լետ և Վար դան 
Հով սե փյան նե րի, « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ի, եր րորդ ան ձ Կա րի նե Հով սե փյա նի՝ գու մար բռ նա-
գան ձե լու, բռ նա գան ձու մը գրա վադր ված գույ քե րի վրա տա րա ծե լու պա հանջ նե րի մա սին և 
ը ստ Համ լետ ու Վար դան Հով սե փյան նե րի հա կընդ դեմ հայ ցի ը նդ դեմ Ըն կե րու թյան` գու մար 
բռ նա գան ձե լու, հաշ վանց կա տա րե լու, պայ մա նագ րի դա դար ման մա սին փաս տաթղ թեր 
տրա մադ րե լուն պար տա վո րեց նե լու, ըն կե րու թյան գրա վի ի րա վուն քը գրա վով ա պա հով ված 
պա հան ջի դա դար ման հիմ քով դա դա րեց նե լու պա հանջ նե րի մա սին, նույն պա լա տի ը նդ հա-
նուր թվի մե ծա մաս նու թյամբ ո րո շել է վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել, բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 25.07.2018 թվա կա նի ո րո շու մը` օ րի նա կան ո ւժ տա լով Եր ևան 
քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 06.03.2018 թվա կա նի վճ ռին: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր Գ. Հա կո բյանս, հա-
մա ձայն չլի նե լով վե րը նշ ված ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ մա սե րի վե-
րա բե րյալ Վճ ռա 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 ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի 9-րդ և 10-րդ 
մա սե րով, շա րադ րում եմ իմ հա տուկ կար ծիքն այդ մա սե րի վե րա բե րյալ:

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 Համ լետ և Վար դան Հով սե փյան նե-

րից հա մա պար տու թյան կար գով բռ նա գան ձել վար կի, հա մա պա տաս խան տո կոս նե րի և 
տույ ժե րի գու մա րը` բռ նա գան ձու մը տա րա ծե լով վեր ջին նե րիս պատ կա նող գույ քի և գրա վի 
ա ռար կայի վրա, « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ից և Համ լետ Հով սե փյա նից հա մա պար տու թյան կար-
գով բռ նա գան ձել վար կի, հա մա պա տաս խան տո կոս նե րի և տույ ժե րի գու մա րը` բռ նա գան-
ձու մը տա րա ծե լով վեր ջին նե րիս պատ կա նող գույ քի և գրա վի ա ռար կայի վրա:

 Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան՝ Համ լետ և Վար դան Հով սե փյան նե րը պա-
հան ջել են Ըն կե րու թյու նից բռ նա գան ձել հա մա պա տաս խան գու մար և կա տա րել հաշ վանց 
սկզբ նա կան հայ ցով ներ կա յաց ված գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի հետ, տրա մադ րել 
թիվ հա մա պա տաս խան պայ մա նագ րե րի դա դար ման մա սին փաս տաթղ թե րը, ի նչ պես նաև 
դա դա րեց նել Համ լետ Հով սե փյա նին պատ կա նող բնա կե լի տան և հո ղա մա սի նկատ մամբ 
Ըն կե րու թյան գրա վի ի րա վուն քը՝ գրա վով ա պա հով ված պա հան ջի դա դար ման հիմ քով: 

Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Գ. Թո րո սյան) (այ-
սու հետ` Դա տա րան) 06.03.2018 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կո րեն`վճռ վել 
է, հա մա պա տաս խա նա բար, Համ լետ և Վար դան Հով սե փյան նե րից, « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ից 
ու Համ լետ Հով սե փյա նից հա մա պար տու թյան կար գով հօ գուտ Ըն կե րու թյան բռ նա գան ձել 
ո րո շա կի գու մար ներ` բռ նա գան ձու մը տա րա ծե լով հա մա պա տաս խան գրա վի ա ռար կա նե րի 
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վրա, քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույթն ը ստ Ըն կե րու թյան հայ ցի ը նդ դեմ Համ լետ և Վար-
դան Հով սե փյան նե րի, « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ի ու եր րորդ ան ձ Կա րի նե Հով սե փյա նի` գրա վի 
ա ռար կան չբա վա րա րե լու դեպ քում բռ նա գան ձու մը պա տաս խա նող նե րի այլ գույ քի վրա տա-
րա ծե լու մա սով, կարճ վել է, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
25.07.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ի և Համ լետ ու Վար դան Հով սե փյան-
նե րի վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը բա վա րար վել ե ն՝ Դա տա րա նի 06.03.2018 թվա կա նի վճի ռը 
մաս նա կի ո րեն՝ Ըն կե րու թյան հայ ցը բա վա րա րե լու, Վար դան և Համ լետ Հով սե փյան նե րի 
հա կընդ դեմ հայ ցը մեր ժե լու, հա մա պա տաս խա նա բար դա տա կան ծախ սե րի մա սե րով, բե-
կան վել է, ու գործն այդ մա սե րով ու ղարկ վել է նոր քն նու թյան. մնա ցած մա սով վճի ռը թողն-
վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան են ներ կա յաց րել Համ լետ և Վար դան Հով սե փյան նե րը:

2. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 25.07.2018 թվա կա նի ո րոշ ման օ րի
նա կա նու թյան ստուգ ման հար ցում դրել է վճ ռա բեկ բո ղո քի հետ ևյալ հիմ քե րը.

« Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ա ռա ջին ա տյա նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ 
գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47րդ, 48րդ, 53րդ, 60րդ, 611րդ 
և 62րդ հոդ ված նե րը, 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մեջ 
մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 381րդ հոդ վա ծը»: 

Որ պես բո ղոք բե րած ան ձի նշ ված պնդ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն ներ` վկա յա կոչ վել են 
հետ ևյալ փաս տարկ նե րը.

« Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի ի րա կա նաց րել ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և 
օբյեկ տիվ հե տա զո տում:

 Մաս նա վո րա պես` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ փոր ձա գե տի եզ րա կա-
ցու թյուն հան դի սա ցող փաս տաթղ թի վեր նագ րին որ ևէ օ րենսդ րա կան պա հանջ ներ կա յաց-
ված չէ, ո ւս տի սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի կող մից 
կազմ ված եզ րա կա ցու թյան ան վա նու մը՝ «Ար ձա նագ րու թյուն», որ ևէ նոր մի խախ տում չէ:

 Բա ցի այդ, ը ստ է ու թյան ճիշտ եզ րա կա ցու թյան պա րա գա յում զուտ վեր նագ րի հետ 
կապ ված որ ևէ հետ ևանք օ րենս դի րը չի նա խա տե սում և դա հան դի սա նում է բա ցա ռա պես 
ձևա կան հան գա մանք: Ի նչ վե րա բե րում է փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան բո վան դա կու թյա-
նը ներ կա յաց վող օ րենսդ րա կան պա հանջ նե րին, ա պա եզ րա կա ցու թյու նում հս տակ նշ վել են 
ա ռա ջադր ված հար ցե րի պա տաս խան նե րը, ի նչ պես նաև հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում 
ար ված հետ ևու թյուն նե րը: Մի ա ժա մա նակ թե՛ եզ րա կա ցու թյան հիմն ա կան տեքս տում, թե՛ կց-
ված եր կու հա վել ված նե րի մի ջո ցով ման րա մասն ներ կա յաց ված են կա տար ված հաշ վարկ նե-
րը, ո ւս տի կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րի ման րա մասն նկա րագ րու թյու նը եզ րա կա ցու-
թյու նում նույն պես առ կա է: Նման պայ ման նե րում ան հաս կա նա լի է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
այն հետ ևու թյու նը, որ հե տա զո տու թյուն նե րի ման րա մասն նկա րագ րու թյուն եզ րա կա ցու թյու-
նում ներ կա յաց ված չէ: 

Ա վե լին, Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն, որ փոր ձա գետ նե րը, դա տա րան ներ-
կա յա նա լով, ի նչ պես նաև գրա վոր դի մում ներ կա յաց նե լով, նշել են, թե ի նչ մե թոդ նե րով են 
ի րա կա նաց րել փոր ձաքն նու թյու նը: Հետ ևա բար ա կն հայտ է, որ կող մը չի ներ կա յաց րել եզ-
րա կա ցու թյան ար ժա նա հա վա տու թյան և հիմն ա վոր վա ծու թյան վե րա բե րյալ որ ևէ օբյեկ տիվ 
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կաս կած, որ ևէ փաստ, ո րը կվ կայեր, որ փոր ձա գետ նե րի կող մից կա տար ված հաշ վարկ նե րը 
և դրանց ար դյուն քում կա տար ված հետ ևու թյուն նե րը հիմն ա վոր չեն:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը որ ևէ կերպ չի պատ ճա ռա բա նել, թե ին չու ներ կա յաց ված եզ-
րա կա ցու թյու նը չի հա մա պա տաս խա նում թույ լատ րե լի ու թյան և ար ժա նա հա վա տու թյան 
պա հանջ նե րին: Մաս նա վո րա պես` Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից որ ևէ եզ րա հան գում չի 
կա տար վել փոր ձաքն նու թյունն ի րա կա նաց նող ան ձի ո րա կա վոր ման և ձեռն հա սու թյան, նշ-
ված ան ձի օբյեկ տի վու թյան, սահ ման ված դա տա վա րա կան կար գի պահ պան ված լի նե լու, 
հե տա զո տու թյան ըն թաց քի և ար դյունք նե րի պատ շաճ դա տա վա րա կան ձևա կերպ ման հետ 
կապ ված: Նմա նա պես որ ևէ եզ րա հան գում չի կա տար վել նաև փոր ձաքն նու թյան ըն թաց քում 
կի րառ ված մե թոդ նե րի գի տա կան հիմն ա վոր վա ծու թյան աս տի ճա նի, փոր ձաքն նու թյա նը 
տրա մադր ված նյու թի ո րա կի և բա վա րա րու թյան, ե լա կե տային տվյալ նե րի բնույ թի, փոր ձա-
գե տի հետ ևու թյուն նե րի փաս տարկ վա ծու թյան աս տի ճա նի, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց` 
փոր ձաքն նու թյա նը ներ կա գտն վե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյան հետ կապ ված:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ Դա տա րա նին հա ջող վել է դա տա կան նիս-
տի ըն թաց քում վե րաց նել եզ րա կա ցու թյան ար ժա նա հա վա տու թյան և հիմն ա վոր վա ծու թյան, 
ի նչ պես նաև ՀՀ « Փոր ձաքն նու թյան ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի կող մից տր ված եզ րա կա ցու-
թյա նը հա կա սե լու վե րա բե րյալ բո լոր օբյեկ տի վո րեն հնա րա վոր կաս կած նե րը, ին չի ար դյուն-
քում վե րա ցել է կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը»:

 

Որ պես բո ղոք բե րած ան ձի պա հանջ նշ վել է, որ վեր ջինս պա հան ջել է բե կա նել Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի 25.07.2018 թվա կա նի ո րո շու մը՝ ամ բող ջու թյամբ օ րի նա կան ո ւժ տա լով 
Դա տա րա նի 06.03.2018 թվա կա նի վճ ռին:

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու հիմ ա վո րու մը.
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը`
1) վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան 

դիր քո րո շումն ե րի հա մա տեքս տում ան հրա ժեշտ հա մա րե լով ան դրա դառ նալ այն ի րա վա կան 
հար ցադր մա նը, թե ա րդյո՞ք ի րա վա չափ է դա տա րա նի կող մից կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն 
նշա նա կե լու միջ նոր դու թյան մեր ժումն այն դեպ քում, ե րբ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու-
նը թեև չի պա րու նա կում նշում կի րառ ված մե թոդ նե րի մա սին, այ դու հան դերձ, եզ րա կա ցու-
թյուն ներ կա յաց րած փոր ձա գետ նե րը կի րառ ված մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ դա տա կան նիս-
տում տվել են ան հրա ժեշտ բա ցատ րու թյուն,

2) ար ձա նագ րե լով, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա-
վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն-
քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նե լով, որ 
տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը կա րող 
են է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին 
ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի (այ սու հետ` Նախ կին օ րենս գիրք) 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի մի ա տե սակ 
կի րա ռու թյան, մաս նա վո րա պես` փոր ձա գե տի` փոր ձաքն նու թյան ըն թաց քում կի րառ ված մե-
թոդ նե րի վե րա բե րյալ նշում չպա րու նա կող եզ րա կա ցու թյու նը գնա հա տե լիս մի աս նա կան և 
կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար,
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 3) ար ձա նագ րե լով, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա-
վոր ված է նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից 
Նախ կին օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի, 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 3-րդ և 5-րդ կե տե րի խախ տե-
լու հետ ևան քով ա ռեր ևույթ առ կա է մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմն ա րար 
խախ տում,

4) Նախ կին օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րի, 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի, 
60-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին պար բե րու թյան, 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 3-րդ և 5-րդ կե տե րի 
վկա յա կոչ մամբ նշե լով, որ`

«այն դեպ քե րում, ե րբ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նում բա ցա կա յում է նշու մը` կի-
րառ ված մե թոդ նե րի մա սին, ա պա նման խո չըն դո տը վե րաց նե լու հա մար դա տա րանն ի րա-
վա սու է ղե կա վար վել Նախ կին օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան նոր մով և դա տա րան հրա-
վի րել գրա վոր եզ րա կա ցու թյուն ներ կա յաց րած փոր ձա գե տին` եզ րա կա ցու թյու նը կազ մե լիս 
կի րառ ված մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ բա նա վոր բա ցատ րու թյուն ներ տա լու հա մար», 

« բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ դա տա րան հրա վիր ված փոր ձա գե տի բա նա վոր բա ցատ-
րու թյամբ պարզ վում են փոր ձաքն նու թյան ըն թաց քում կի րառ ված մե թոդ նե րը, հաս տատ վում 
են այդ մե թոդ նե րի թույ լատ րե լի լի նե լու, գի տա կան հիմն ա վոր վա ծու թյուն ու նե նա լու և նման 
փոր ձաքն նու թյուն նե րի ժա մա նակ սո վո րա բար կի րառ ման են թա կա լի նե լու հան գա մանք նե-
րը, ա պա տվյալ դեպ քում փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նում կի րառ ված մե թոդ նե րի մա սին 
նշ ման բա ցա կա յու թյունն ի նք նին այդ եզ րա կա ցու թյունն ա նար ժա նա հա վատ չի դարձ նում, 
հետ ևա բար նաև բա ցա կա յում է կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու ան հրա ժեշ տու թյու-
նը», 

ար ձա նագ րել է, որ «03.05.2017 թվա կա նին Դա տա րան ներ կա յաց ված` «Ար ձա նագ րու-
թյուն» վեր նագր ված եզ րա կա ցու թյու նը թեև նշում չի պա րու նա կել կի րառ ված մե թոդ նե րի 
վե րա բե րյալ, սա կայն Դա տա րա նը, ղե կա վար վե լով գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ գոր ծող ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով, դա տա րան է 
հրա վի րել գրա վոր եզ րա կա ցու թյուն ներ կա յաց րած փոր ձա գետ նե րին` բա նա վոր բա ցատ րու-
թյուն ներ տա լու հա մար (…) կի րառ ված մե թոդ նե րը պար զե լուն ո ւղղ ված դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու մի ջո ցով բա ցա հայ տել է փոր ձաքն նու թյան ըն թաց քում 
կի րառ ված մե թոդ նե րը և դրանց բո վան դա կու թյու նը», « Դա տա րա նի կող մից պարզ վել են 
կի րառ ված մե թոդ նե րի է ու թյու նը, դրանց կի րառ ման ըն թա ցա կար գը, գի տա կան հիմն ա վոր-
վա ծու թյան աս տի ճա նը»:

 Վե րը նշ վա ծի ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ վճ ռա բեկ բո ղո-
քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
365-րդ հոդ վա ծի և 390-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 25.07.2018 
թվա կա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 405-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տով սահ ման ված լի ա զո րու թյու նը կի րա ռե լու հիմ քով Դա տա րա-
նի 06.03.2018 թվա կա նի վճ ռին օ րի նա կան ո ւժ տա լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր Գ. Հա կո բյանս, հա մա ձայն չլի նե լով Վճ ռա բեկ դա
տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան կող մից ար տա հայ տած կար ծի քի հետ` կապ
ված Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 25.07.2018 թվա կա նի ո րո շու մը վե րը նշ ված պատ ճա ռա բա
նու թյամբ բե կա նե լու շար ժա ռիթ նե րի հետ, շա րադ րում եմ իմ հա տուկ կար ծիքն այդ մա սի 
վե րա բե րյալ:
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Այս պես`
 Դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ գոր ծած Նախ կին օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 

1-ին կե տը նա խա տե սել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա րան նե րում քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծե րով դա տա վա րու թյան կար գը սահ ման վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան Սահ մա նադ րու թյամբ, նույն օ րենսգր քով, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան 
օ րենսգր քով և դրանց հա մա պա տաս խան ըն դուն ված այլ օ րենք նե րով:

 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տը նա խա տե սել է, որ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով դա տա վա րու-
թյունն ի րա կա նաց վում է գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ գոր ծող օ րենք նե րով:

 Նույն օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը նա խա տե սել է, որ գոր ծով ա պա ցույց ներ են 
նույն օ րենսգր քով և այլ օ րենք նե րով նա խա տես ված կար գով ձեռք բեր ված տե ղե կու թյուն նե-
րը, ո րոնց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և 
ա ռար կու թյուն նե րը հիմն ա վո րող, ի նչ պես նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
այլ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը: 

Այդ տե ղե կու թյուն նե րը հաս տատ վում են (…) փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րով 
(…):

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տը նա խա տե սել է, որ օ րեն քի խախտ մամբ ձեռք բեր ված ա պա-
ցույց ներն ի րա վա բա նա կան ո ւժ չու նեն և չեն կա րող դր վել դա տա րա նի վճ ռի հիմ քում:

 Նույն օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը նա խա տե սել է, որ փոր ձա գե տի եզ րա կա-
ցու թյու նը կազմ վում է գրա վոր: Այն պետք է պա րու նա կի`

1) նշում` կի րառ ված մե թոդ նե րի մա սին.
2) կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րի ման րա մասն նկա րագ րու թյու նը.
3) հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում ար ված հետ ևու թյուն նե րը.
4) ա ռա ջադր ված հար ցե րի հիմն ա վոր ված պա տաս խան նե րը:
 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տը նա խա տե սել է, որ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը հե տա-

զոտ վում է դա տա կան նիս տում և գնա հատ վում մյուս ա պա ցույց նե րի հետ: 
Դա տա րա նը կա րող է հրա վի րել գրա վոր եզ րա կա ցու թյուն ներ կա յաց րած փոր ձա գե տին 

դրա վե րա բե րյալ բա նա վոր բա ցատ րու թյուն ներ տա լու հա մար, ե թե գոր ծի հան գա մանք նե-
րից բխում է դրա ան հրա ժեշ տու թյունն ու նպա տա կա հար մա րու թյու նը (…):

 Նույն հոդ վա ծի 4-րդ կե տը նա խա տե սել է, որ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան պարզ 
կամ ամ բող ջա կան չլի նե լու դեպ քե րում դա տա րա նը կա րող է նշա նա կել լրա ցու ցիչ փոր ձաքն-
նու թյուն` դրա կա տա րու մը հանձ նա րա րե լով միև նույն կամ մեկ այլ փոր ձա գե տի (մաս նա գի-
տաց ված փոր ձա գի տա կան հաս տա տու թյան):

 Նույն հոդ վա ծի 5-րդ կե տը նա խա տե սել է, որ ե թե դա տա րա նի կամ դա տա վա րու թյան 
մաս նա կից նե րի մեջ կաս կած ներ են ա ռա ջա նում փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան ար ժա-
նա հա վա տու թյան կամ հիմն ա վոր վա ծու թյան վե րա բե րյալ, կամ առ կա են հա կա սու թյուն ներ 
մի քա նի փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րում, ա պա դա տա րա նը միև նույն հար ցե րի վե-
րա բե րյալ կա րող է նշա նա կել կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն, ո րի կա տա րու մը հանձ նա րար-
վում է մեկ այլ փոր ձա գե տի (փոր ձա գետ նե րի, մաս նա գի տաց ված փոր ձա գի տա կան հաս տա-
տու թյան):

Նշ ված օ րենսդ րա կան կար գա վո րումն ե 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, ամ բողջ այդ հոդ ված նե րի 
կար գա վոր ման հա մա տեքս տից ել նե լով` գտ նում եմ, որ Դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան 
ժա մա նակ գոր ծած Նախ կին օ րենսգր քով սահ ման ված է ե ղել քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով 
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դա տա վա րու թյան ո րո շա կի կարգ, ո րի հա մա ձայն` գոր ծով ա պա ցույց է հան դի սա ցել նաև 
փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը: Ը նդ ո րում, այդ եզ րա կա ցու թյամբ հաս տատ վող տե ղե կու-
թյուն նե րը պետք է ձեռք բեր վե ին նույն օ րենսգր քով և այլ օ րենք նե րով նա խա տես ված կար-
գով: Այդ պի սի կարգ է հան դի սա ցել նաև այն, որ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը պետք է 
բո վան դա կի նշում փոր ձաքն նու թյունն ի րա կա նաց նե լիս կի րառ ված մե թոդ նե րի մա սին: Այն 
դեպ քում, ե րբ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը նման նշում չի պա րու նա կում, ո ւս տի հա մար-
վում է, որ այն հա կա սում է վե րը նշ ված դա տա վա րա կան կար գին, քա նի որ ձեռք է բեր վել 
օ րեն քի խախտ մամբ: Նման պայ ման նե րում այդ ա պա ցույ ցը չի կա րող ի րա վա բա նա կան ո ւժ 
ու նե նալ և դր վել դա տա րա նի վճ ռի հիմ քում: Նշ ված հետ ևու թյու նը բխում է նաև ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի կող մից նախ կի նում կա յաց ված ո րո շումն ե րով ար տա հայտ ված հետ ևյալ դիր քո-
րո շումն ե րից: 

Այս պես`
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ա ռանձ նաց նե լով այն հիմն ա կան չա փո րո շիչ նե րը, ո րոնք են-

թա կա են կի րառ ման փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու-
նից ի րա կա նաց նե լիս` ար ձա նագ րել է, որ այդ տե սան կյու նից  փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան 
գնա հա տում ի րա կա նաց նե լիս պետք է նաև հաշ վի առ նել փոր ձաքն նու թյան ըն թաց քում կի-
րառ ված մե թոդ նե րի գի տա կան հիմն ա վոր վա ծու թյան աս տի ճա նը: Միև նույն ժա մա նակ ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան ար ժա նա հա վա-
տու թյան կամ հիմն ա վոր վա ծու թյան վե րա բե րյալ դա տա րա նի կամ դա տա վա րու թյան մաս-
նա կից նե րի մոտ ա ռա ջա ցած կաս կած նե րին, գտել է, որ դրանք չեն կա րող կրել բա ցա ռա պես 
սուբյեկ տիվ բնույթ, այլ պետք է հիմն ա վոր վեն օբյեկ տիվ հան գա մանք նե րով: Մաս նա վո րա-
պես, փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան ար ժա նա հա վա տու թյան կամ հիմն ա վոր վա ծու թյան 
վե րա բե րյալ կաս կած նե րի հա մար օբյեկ տիվ հիմք կա րող են հան դի սա նալ այն պի սի հան-
գա մանք նե րը, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, ե րբ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը հա կա սում է գոր-
ծով ձեռք բեր ված մյուս ա պա ցույց նե րին, փոր ձա գե տի եզ րա հան գումն ե րը ձևա կերպ ված են 
ա ռանց գոր ծի հան գա մանք նե րը հաշ վի առ նե լու, փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը կազմ-
վել է գի տա կան տե սան կյու նից ան թույ լատ րե լի մե թոդ նե րի կի րառ մամբ, եզ րա կա ցու թյու նը 
տր վել է այն ան ձի կող մից, ո րը նշ ված բնա գա վա ռում եզ րա կա ցու թյուն տա լու ի րա վա սու-
թյուն չու նի, եզ րա կա ցու թյամբ հաս տատ ված փաս տա կան հան գա մանք նե րը հա կա սու թյան 
մեջ են գտն վում գոր ծով ձեռք բեր ված մյուս ա պա ցույց նե րի, ամ բող ջու թյամբ հաս տատ ված 
այլ փաս տա կան հան գա մանք նե րի հետ և այլն (տե՛ս, « Կա նա չա պա տում» ՊՓ ԲԸի սնան
կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Հով հան նես Ե ղյանն ը նդ դեմ Կա րեն Ա խի կյա նի և մյուս նե րի 
թիվ Ե ԷԴ/1284/02/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.07.2015 թվա կա նի 
ո րո շու մը): 

Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ (…) ի րա զեկ վե լով, թե ի նչ մե-
թոդ ներ են կի րառ վել փոր ձաքն նու թյուն ի րա կա նաց նե լիս՝ կող մե րը և դա տա րա նը հնա-
րա վո րու թյուն են ու նե նում, օ րի նակ, բա ցա հայ տե լու փոր ձաքն նու թյան ըն թաց քում ան թույ-
լատ րե լի մե թոդ նե րի կի րառ ման դեպ քե րը: Ո ւս տի, ե թե փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը չի 
պա րու նա կում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով պար տա դիր հա մար-
վող պա հանջ նե րը, այդ թվում՝ չի պա րու նա կում նշում կի րառ ված մե թոդ նե րի մա սին, ա պա 
նման եզ րա կա ցու թյու նը չի կա րող հա մար վել պատ շաճ ա պա ցույց՝ մաս նա վո րա պես դրա 
ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու նից (տե՛ս, Ղու կաս Ա վա գյանն ը նդ դեմ Հայկ Միր զա խա
նի Մալ խաս սյա նի թիվ Ա ՐԴ/0303/02/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
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20.07.2017 թվա կա նի ո րո շու մը): 
Այ սինքն, ե թե փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան գնա հա տում ի րա կա նաց նե լիս հնա րա վոր 

չէ հաշ վի առ նել փոր ձաքն նու թյան ըն թաց քում կի րառ ված մե թոդ նե րի գի տա կան հիմն ա վոր-
վա ծու թյան աս տի ճա նը` դրանց վե րա բե րյալ եզ րա կա ցու թյան մեջ նշ ման բա ցա կա յու թյան 
պատ ճա ռով, ո րի պայ ման նե րում կող մե րը և դա տա րա նը զրկ վում են փոր ձաքն նու թյան ըն-
թաց քում ան թույ լատ րե լի մե թոդ նե րի կի րառ ման դեպ քե րը բա ցա հայ տե լու հնա րա վո րու թյու-
նից, ո ւս տի նաև ան հնա րին է հետ ևու թյուն ա նել այդ եզ րա կա ցու թյան ար ժա նա հա վա տու-
թյան վե րա բե րյալ: Նման պայ ման նե րում ի նչ պես դա տա րա նի, այն պես էլ դա տա վա րու թյան 
մաս նա կից նե րի մոտ կա րող են կաս կած ներ ա ռա ջա նալ ա ռն վազն այդ եզ րա կա ցու թյան ար-
ժա նա հա վա տու թյան վե րա բե րյալ:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է նաև լրա ցու ցիչ և կրկ նա կի փոր ձաքն նու-
թյուն նե րի նպա տակ նե րի ու նշա նակ ման հիմ քե րի միջև առ կա է ա կան և ա ռանց քային տար-
բե րու թյուն նե րին: Մաս նա վո րա պես` ան դրա դառ նա լով կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյա նը, ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ա ռա ջին ա տյա նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ գոր ծող 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տով օ րենս դի րը 
սպա ռիչ կեր պով սահ մա նել է վեր ջի նիս հիմ քե րը, այն է՝ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան 
ար ժա նա հա վա տու թյան կամ հիմն ա վոր վա ծու թյան վե րա բե րյալ դա տա րա նի կամ դա տա-
վա րու թյան մաս նա կից նե րի մեջ կաս կած ներ ա ռա ջա նա լը կամ մի քա նի փոր ձա գետ նե րի 
եզ րա կա ցու թյուն նե րում հա կա սու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը (տե՛ս, « Կա նա չա պա տում» ՊՓ
ԲԸի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Հով հան նես Ե ղյանն ը նդ դեմ Կա րեն Ա խի կյա նի և 
մյուս նե րի թիվ Ե ԷԴ/1284/02/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.07.2015 
թվա կա նի ո րո շու մը): 

Այ սինքն` գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ գոր ծած Նախ կին օ րենսգր քով սահ ման ված դա-
տա վա րա կան կար գի հա մա ձայն` կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու հիմք է հան դի-
սա ցել նաև այն, որ դա տա րա նի կամ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի մոտ կաս կած ներ 
են ա ռա ջա ցել փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան ար ժա նա հա վա տու թյան վե րա բե րյալ, ո րը, 
վե րը նշ ված դիր քո րո շումն ե րի հա մա տեքս տում, կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել փոր ձա գե-
տի եզ րա կա ցու թյան մեջ նաև կի րառ ված մե թոդ նե րի մա սին նշ ման բա ցա կա յու թյամբ:

 Միև նույն ժա մա նակ ան հրա ժեշտ հա մա րե լով ան դրա դառ նալ գրա վոր եզ րա կա ցու-
թյուն ներ կա յաց րած փոր ձա գե տին դա տա րան հրա վի րե լու հիմ քե րին` ցան կա նում եմ նշել, 
որ Նախ կին օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կետն այդ մա սով նա խա տե սել է ո րո շա կի դա-
տա վա րու թյան կարգ, ո րի հա մա ձայն` օ րենս դի րը դա տա րան նե րին ի րա վունք է վե րա պա հել 
գրա վոր եզ րա կա ցու թյուն ներ կա յաց րած փոր ձա գե տին դա տա րան հրա վի րե լու բա ցա ռա-
պես իր տված եզ րա կա ցու թյան վե րա բե րյալ բա նա վոր բա ցատ րու թյուն ներ տա լու հա-
մար: Ի նչ վե րա բե րում է գրա վոր փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը տա լուց կի րառ ված մե թո դի 
մա սին նշ ման բա ցա կա յու թյան հիմ քով փոր ձա գե տին դա տա րան հրա վի րե լուն և այդ « բա-
ցը» դա տա կան կար գով լրաց նե լուն` են թադ րյալ մե թոդ նե րի մա սին նրա բա ցատ րու թյու նը 
լսե լուն, ա պա նման դա տա վա րու թյան կարգ գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ գոր ծած Նախ կին 
օ րենսգր քով սահ ման ված չի ե ղել: Ը նդ ո րում, նման կար գա վո րու մը բխել է նաև հենց Նախ-
կին օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի տրա մա բա նու թյու նից, ո րի հա մա ձայն` գրա վոր 
եզ րա կա ցու թյուն ներ կա յաց րած փոր ձա գե տը չէր կա րող դա տա րան հրա վիր վել գո յու թյուն 
չու նե ցող նշ ման վե րա բե րյալ բա ցատ րու թյուն տա լու հա մար, և նոր մի այն դա տա րա նում 
փոր ձեր բա ցատ րել, թե ի նչ մե թոդ է կի րա ռել:
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 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը կի րա ռե լով սույն գոր ծի փաս տե րի նկատ
մամբ` ար ձա նագ րում եմ հետ ևյա լը.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու-
նե ցող փաս տեր նշել է նաև, որ`

1) 26.10.2016 թվա կա նին հա կընդ դեմ հայց վոր Համ լետ Հով սե փյա նը ներ կա յաց րել է 
« Փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու մա սին» միջ նոր դու թյուն (...).

2) Դա տա րա նի 22.11.2016 թվա կա նի « Դա տա հաշ վա պա հա կան և ֆի նան սատն տե սա կան 
հա մա լիր փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու և գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րոշ մամբ 
բա վա րար վել է հա կընդ դեմ հայց վո րի միջ նոր դու թյու նը և նշա նակ վել է դա տա հաշ վա պա հա-
կան և ֆի նան սատն տե սա կան հա մա լիր փոր ձաքն նու թյուն, ո րի կա տա րու մը հանձ նա րար վել 
է « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ին (...).

3) « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի կող մից 03.05.2017 թվա կա նին Դա տա րան է ներ կա-
յաց վել «Ար ձա նագ րու թյուն» վեր նագր ված 17.03.2017 թվա կա նի փոր ձա գի տա կան եզ րա կա-
ցու թյու նը, ո րով Դա տա րա նի կող մից ա ռա ջադր ված վե րո հի շյալ հար ցե րի կա պակ ցու թյամբ 
հայտն վել է հետ ևյա լը (...).

4) Պա տաս խա նող Համ լետ Հով սե փյա նի ներ կա յա ցու ցի չը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ 
դա տա րան ներ կա յաց ված «Ար ձա նագ րու թյուն» վեր նագր ված փաս տա թուղ թը չի հա մա-
պա տաս խա նում փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին, այն է՝ եզ-
րա կա ցու թյու նում բա ցա կա յում է նշում կի րառ ված մե թոդ նե րի մա սին, 24.07.2017 թվա կա նին 
կա յա ցած նախ նա կան դա տա կան նիս տի ըն թաց քում միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց րել կրկ նա-
կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու վե րա բե րյալ.

5) Դա տա րա նը 08.08.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ մեր ժել է կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն 
նշա նա կե լու վե րա բե րյալ Համ լետ Հով սե փյա նի ներ կա յա ցուց չի միջ նոր դու թյու նը: Մաս նա-
վո րա պես, Դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ գոր ծող Նախ կին 
օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը, պատ ճա ռա բա նել է, որ «ել նե լով ար դա րա դա տու-
թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից` փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան ան հս տա կու թյուն-
նե րը պետք է ա ռաջ նային վե րաց վեն այդ եզ րա կա ցու թյու նը ներ կա յաց րած փոր ձա գե տին 
բա նա վոր բա ցատ րու թյուն ներ տա լու հա մար դա տա կան նիս տին հրա վի րե լու ե ղա նա կով: 
Այ սինքն, (...) եզ րա կա ցու թյու նում կի րառ ված մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ նշ ման բա ցա կա յու-
թյու նը կա րող է հիմք հան դի սա նալ Դա տա րա նի կող մից կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա-
նա կե լու հա մար այն դեպ քում, ե րբ կս պառ վի կա տար ված հե տա զո տու թյան մե թոդ նե րի վեր-
հան ման օ րենսդ րի կող մից սահ ման ված հնա րա վո րու թյու նը».

6) 27.11.2017 թվա կա նին կա յա ցած նախ նա կան դա տա կան նիս տի ըն թաց քում (…) ի պա-
տաս խան պա տաս խա նող կող մի ներ կա յա ցուց չի այն հար ցին, թե ի ՞նչ մե թոդ է կի րառ վել 
«Ար ձա նագ րու թյուն» վեր նագր ված 17.03.2017 թվա կա նի փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը 
կազ մե լիս, « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի տնօ րեն Փա ռան ձեմ Գևոր գյա նը հայտ նել է, որ 
սույն գոր ծով հաշ վա պա հա կան և ֆի նան սատն տե սա կան հա մա լիր փոր ձաքն նու թյունն ի րա-
կա նաց վել է փաս տաթղ թային ստուգ ման մե թո դով, ի սկ «ի՞նչ գի տա կան հիմն ա վոր վա ծու-
թյուն ու նի տվյալ մե թո դը» հար ցին` պա տաս խան վել է՝ « լի ո վին»: Մի ա ժա մա նակ, Դա տա-
րա նի այն հար ցին, թե ի ՞նչ մե թոդ է կի րառ վել և ի ՞նչ է այն ի րե նից ներ կա յաց նում, Փա ռան ձեմ 
Գևոր գյա նը նշել է, որ տր ված եզ րա կա ցու թյամբ կի րառ վել է փաս տաթղ թային և թվա բա նա-
կան մե թո դը: Մաս նա վո րա պես, «թ վա բա նա կան մե թո դը բխում է ներ կա յաց ված փաս տաթղ-
թե րի մեջ նե րառ ված թվե րի հա մադ րու թյու նից, հաշ վարկ նե րից և վեր լու ծու թյու նից: Ի նչ վե-
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րա բե րում է փաս տաթղ թայի նին, ա պա այն Դա տա րա նի կող մից ներ կա յաց ված և կազմ ված 
գործն է, եր կու կող մե րից պա հանջ ված փաս տաթղ թերն են, ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
հիմն ա վո րե լու վար կային կազ մա կեր պու թյան կող մից Ըն կե րու թյա նը և ֆի զի կա կան ան ձին 
տր ված վար կե րը, եր կու կող մի պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը (հա մա պա տաս խան պայ մա նագ-
րեր) և դրա հի ման վրա հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան դաշ տի կի րա ռում».

7) թիվ 13136614 քրե ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի Եր ևան քա-
ղա քի քնն չա կան վար չու թյան ա վագ քն նիչ Հ. Վ. Սարգ սյա նի 02.11.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ 
նշա նակ վել է « Հանձ նա ժո ղո վային դա տա հաշ վա պա հա կան և ֆի նան սատն տե սա կան հա-
մա լիր փոր ձաքն նու թյուն» ու դրա կա տա րու մը հանձ նա րար վել է ՀՀ ԱՆ « Փոր ձա գի տա կան 
կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա գետ նե րին` հանձ նա ժո ղո վի կազ մում ը նդ գր կե լով նաև ՀՀ ԳԱԱ 
« Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա գետ նե րին, այդ թվում` փոր ձա-
գետ Գա րիկ Ջա լա լյա նին (...).

8) ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի 30.06.2016 թվա կա նի հմ. 
15-3139 եզ րա կա ցու թյամբ փոր ձա գետ ներ Ես թեր Զա դո յա նը և Գա րիկ Ջա լա լյա նը Եր ևան 
քա ղա քի քնն չա կան վար չու թյան ա վագ քն նիչ Հ. Վ. Սարգ սյա նի` հանձ նա ժո ղո վային դա տա-
հաշ վա պա հա կան և ֆի նան սատն տե սա կան հա մա լիր փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու մա սին 
02.11.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ փոր ձա գետ նե րին ա ռա ջադր ված վե րո հի շյալ հար ցե րի կա-
պակ ցու թյամբ հայտ նել են հետ ևյա լը (...).

9) Պա տաս խա նող Համ լետ Հով սե փյա նի ներ կա յա ցու ցի չը 27.11.2017 թվա կա նին կա-
յա ցած նախ նա կան դա տա կան նիս տի ըն թաց քում կր կին միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց րել 
կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու վե րա բե րյալ, ի նչ պես նաև միջ նոր դել է Դա տա-
րան հրա վի րել ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա գետ նե-
րին՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ նշ ված եզ րա կա ցու թյամբ փոր ձա գետ ներն ար ձա նագ րել են, որ 
հայց վո րի կող մից ճիշտ չեն հաշ վարկ վել քա ղա քա ցի Համ լետ Հով սե փյա նի, ի նչ պես նաև 
Ըն կե րու թյան ըն թա ցիկ և ամ փոփ վար կային պար տա վո րու թյուն նե րը.

10) Դա տա րա նը 30.11.2017 թվա կա նի « Դա տա հաշ վա պա հա կան և ֆի նան սատն տե սա-
կան հա մա լիր կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու և փոր ձա գետ նե րին բա ցատ րու թյուն 
տա լու հա մար դա տա րան հրա վի րե լու միջ նոր դու թյուն նե րը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ մամբ 
մեր ժել է Համ լետ Հով սե փյա նի ներ կա յա ցուց չի` կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու 
և 30.06.2016 թվա կա նի ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի եզ րա-
կա ցու թյու նը տված փոր ձա գետ ներ՝ Ես թեր Զա դո յա նին և Գա րիկ Ջա լա լյա նին դա տա րան 
հրա վի րե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն նե րը: Տվյալ ո րոշ մամբ Դա տա րանն ար ձա նագ րել 
է, որ վե րը նշ ված փոր ձաքն նու թյու նը սույն գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում չի նշա նակ վել, նշ-
ված փոր ձա գետ նե րը դա տա րա նի կող մից, որ պես այդ պի սին ճա նաչ ված փոր ձա գետ ներ չեն, 
հետ ևա բար չու նե նա լով դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ, նշ ված ան ձինք չեն կա րող բա ցատ-
րու թյուն տալ ի րենց կող մից տր ված եզ րա կա ցու թյան վե րա բե րյալ.

11) Պա տաս խա նող Համ լետ Հով սե փյա նի ներ կա յա ցու ցի չը 30.11.2017 թվա կա նին կա յա-
ցած նախ նա կան դա տա կան նիս տի ըն թաց քում միջ նոր դել է ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի 
ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա գետ ներ Ես թեր Զա դո յա նին և Գա րիկ Ջա լա լյա նին դա տա-
րան հրա վի րել որ պես վկա, ո րը Դա տա րա նի ար ձա նագ րային ո րոշ մամբ բա վա րար վել է.

12) 22.01.2018 թվա կա նին կա յա ցած դա տա կան նիս տի ըն թաց քում որ պես վկա հար-
ցաքնն ված Գա րիկ Ջա լա լյա նը ցուց մունք է տվել այն մա սին, որ «իր կող մից քրե ա կան գոր-
ծի շր ջա նակ նե րում տր ված փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյամբ նշ ված խնդ րի ի րա վա կան կող մը 
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փոր ձա գե տի լուծ ման խն դի րը չէ, դա նշ վել է մի այն փոր ձա գի տա կան տե սան կյու նից, ի սկ 
նշ ված ի րա վա կան խնդ րի վերջ նա կան գնա հա տա կան տվո ղը քրե ա կան վա րույթն ի րա կա-
նաց նող մար մինն է կամ դա տա րա նը: Եզ րա կա ցու թյան մեջ հաշ վար կը հա մա րել են ա նըն-
դու նե լի` հաշ վի առ նե լով եզ րա կա ցու թյան մեջ նշ ված օ րեն քի կոնկ րետ հոդ վա ծը, բայց դա 
չի նշա նա կում, որ հաշ վարկն ա նըն դու նե լի է ը նդ հան րա պես»: Մի ա ժա մա նակ ի պա տաս-
խան պա տաս խա նո ղի ներ կա յա ցուց չի այն հար ցին, թե ին չում է կա յա ցել եզ րա կա ցու թյան 
մեջ նշ ված սխալ հաշ վարկ ված եզ րա հան գու մը, վկայի կող մից նշ վել է, որ « նա խա ձեռ նո ղի 
կող մից փոր ձա գետ նե րին չի ա ռա ջադր վել հարց որ քան է կազ մում, այլ ըն դա մե նը ճիշտ է 
հաշ վարկ վել, թե ոչ», բա ցի այդ այն կապ ված է նա խորդ հար ցե րի և դրանց վե րա բե րյալ 
ի րա վա կան նոր մի հետ կապ ված եզ րա հան գումն ե րի հետ: < Վենտ մայն» ՍՊԸ-ի և Համ լետ 
Հով սե փյա նի պար տա վո րու թյուն նե րը ճիշտ են հաշ վարկ ված պայ մա նա գիր-քաղ ված քի տե-
սան կյու նից, պայ մա նագ րի դրույթ նե րը և պար տա վո րու թյան վե րա բե րյալ քաղ վածքն ի րար 
հա մա պա տաս խա նում են: 

 Սույն գոր ծով Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան մեջ 
մե թոդ նե րի մա սին նշում պա րու նա կե լու օ րենսդ րա կան պա հանջն ո ւղղ ված է կի րառ-
ված մե թոդ նե րի բա ցա հայտ ման, դրանց կի րառ ման թույ լատ րե լի ու թյան կամ գի տա-
կան հիմն ա վոր վա ծու թյան հար ցը պար զե լու, դրա հի ման վրա կրկ նա կի կամ լրա ցու ցիչ 
փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու հար ցը քն նար կե լու հա մար, ու գտել է, որ այն դեպ քե րում, 
ե րբ դա տա րա նը փոր ձա գե տին դա տա րան հրա վի րե լու, կի րառ ված մե թոդ նե րը բա վա-
հայ տե լու կամ պար զե լու, հս տա կեց նե լու դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով 
ար դեն ի սկ պար զել է կի րառ ված մե թոդ նե րը, բա ցա հայ տել դրանց բո վան դա կու թյու-
նը` պահ պա նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի պա հանջ նե րը, նշ-
ված դեպ քում կրկ նա կի կամ լրա ցու ցիչ փոր ձաքն նու թյան նշա նա կու մը կա րող է լի նել ի նք-
նան պա տակ` հաշ վի առ նե լով նաև այն հան գա ման քը, որ բա ցի մե թոդ նե րը զուտ նշ ված 
չլի նե լը փոր ձա գե տի բա ցատ րու թյու նից հե տո այդ մե թոդ նե րի ան թույ լատ րե լի լի նե լու, գի-
տա կան հիմն ա վոր վա ծու թյուն չու նե նա լու կամ նշ ված մե թո դով փոր ձա գե տի` եզ րա հագ-
ման գա լու ան հնա րի նու թյան վե րա բե րյալ փաս տարկ ներ կամ այլ ա պա ցույց ներ առ կա չեն:  
Ե թե գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում դա տա րա նը հե տա մուտ է ե ղել փոր ձաքն նու թյամբ ա ռա-
ջադր ված հար ցե րի պար զա բան մա նը, փոր ձա գե տի բա ցատ րու թյան մի ջո ցով պար զել կամ 
ման րա մաս նել է կի րառ ված մե թոդ նե րը և փոր ձա գե տի եզ րա հանգ ման հա մար հիմք հան-
դի սա ցած ե լա կե տային տվյալ նե րը, այլ հա նա գա մանք նե րը, դա տա րանն ը ստ է ու թյան ի րա-
կա նաց րել է փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու և եզ րա կա ցու թյուն ստա նա լու օ րենսդ րի կող մից 
սահ ման ված նպա տակ նե րը: Գոր ծով առ կա չեն նաև նշ ված եզ րա կա ցու թյու նը ոչ ար ժա նա-
հա վատ դի տե լու հիմ քեր, քա նի որ գոր ծում առ կա չեն այլ ա պա ցույց ներ, ո րոնք հիմք կհան-
դի սա նան փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան մեջ ար տա ցոլ ված տվյալ նե րը կաս կա ծի տակ դնե-
լու հա մար (...): Հա վե լել է նաև, որ քրե ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում (...) եզ րակ ցու թյուն տված 
փոր ձա գետ, սույն գոր ծով վկա Գա րիկ Ջա լա լյա նի ցուց մուն քով ար դեն պարզ վել են այն հիմ-
քե րը, ո րոն ցով հաշ վարկ նե րը դիտ վել են ա նըն դու նե լի:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, Նախ կին օ րենսգր քի 47-րդ, 48-րդ, 60-րդ և 62-րդ հոդ ված-
նե րի, ի նչ պես նաև Ռազ միկ Սարգ սյա նը և Լի դա Սևո յանն ը նդ դեմ Ռա ֆիկ Հախ վեր դյա նի 
թիվ 3-259(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 02.03.2007 թվա կա նի, 
«Օ րի ենթ Սթոն» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ « Վագ քար» ՍՊԸ-ի թիվ Ա ՎԴ1/0074/02/11 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 24.05.2013 թվա կա նի, ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյունն 
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ը նդ դեմ Սայեն Ղա զա րյա նի և այ լոց թիվ Ա ՎԴ/0011/02/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի 28.12.2015 թվա կա նի և Ռա ֆայել Ա վե տի սյանն ը նդ դեմ Սեյ րան Վար դա նյա-
նի ի րա վա հա ջորդ ներ Ար թուր և Ան ժե լա Վար դա նյան նե րի թիվ ԿԴ3/0133/02/09 քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի ո րոշմն ե րի վկա յա կոչ մամբ 
պատ ճա ռա բա նե լով նաև, որ «« Բեյ քեր Թի լի Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի կող մից 17.03.2017 թվա կա նին 
կազմ ված և դա տա րա նին է ներ կա յաց ված «Ար ձա նագ րու թյուն»-ը չի հա մա պա տաս խա նում 
փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյանն ա ռա ջադր վող վե րը նշ ված պա հանջ նե րին, հետ ևա բար թույ-
լատ րե լու թյան և ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու նից այն չէր կա րող դր վել դա տա կան 
ակ տի հիմ քում», « սույն գոր ծում առ կա « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի կող մից 17.03.2017 
թվա կա նին կազմ ված և Դա տա րա նին ներ կա յաց ված «Ար ձա նագ րու թյան» թույ լատր լի ու-
թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան կամ հիմն ա վոր վա ծու թյան վե րա բե րյալ կաս կած նե րի առ կա-
յու թյան, ի նչ պես նաև մի քա նի փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րում հա կա սու թյուն նե րի 
(...) առ կա յու թյան պայ ման նե րում առ կա էր կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու ան հրա-
ժեշ տու թյուն, ի նչն էլ ան տես վել է Դա տա րա նի կող մից և դա այն դեպ քում, ե րբ «Էքսպ րես 
Կրե դիտ» ու նի վեր սալ վար կային կազ մա կեր պու թյուն ՓԲԸ-ի ներ կա յաց րած հայ ցա դի մու-
մում, հայ ցային պա հանջ նե րի չա փը ա վե լաց նե լու վե րա բե րյալ դի մու մում և գոր ծի քն նու թյան 
ըն թաց քում բռ նա գանձ ման են թա կա գու մա րի վե րա բե րյալ որ ևէ հաշ վարկ չի ներ կա յաց վել, 
հետ ևա բար սույն գոր ծով Դա տա րա նը չի ա պա հո վել գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե-
րի լրիվ և բազ մա կող մա նի քն նու թյուն», « Վենտ մայն» ՍՊԸ-ի, Վար դան և Համ լետ Հով սե-
փյան նե րի վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը բա վա րա րել է, Դա տա րա նի 06.03.2018 թվա կա նի վճի ռը 
մաս նա կի ո րեն՝ Ըն կե րու թյան հայ ցը բա վա րա րե լու, Վար դան Հով սե փյա նի և Համ լետ Հով-
սե փյա նի հա կընդ դեմ հայ ցը մեր ժե լու, հա մա պա տաս խա նա բար դա տա կան ծախ սե րի մա սե-
րով, բե կա նել է և գործն այդ մա սե րով ու ղար կել է նույն դա տա րան՝ նոր քն նու թյան: 

Այժմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով այն հար ցին, թե ա րդյոք « Բեյ քեր Թիլ-
լի Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի կող մից 17.03.2017 թվա կա նին կազմ ված և 03.05.2017 թվա կա նին Դա-
տա րան ներ կա յաց ված` «Ար ձա նագ րու թյուն» վեր նագր ված եզ րա կա ցու թյունն ար ժա նա-
հա վա տու թյան տե սան կյու նից կա րող էր դր վել դա տա կան ակ տի հիմ քում, ար ձա նագ րել 
է, որ « վե րո հի շյալ եզ րա կա ցու թյու նը թեև նշում չի պա րու նա կել կի րառ ված մե թոդ նե րի վե-
րա բե րյալ, սա կայն Դա տա րա նը, ղե կա վար վե լով գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ գոր ծող ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով, դա տա րան է 
հրա վի րել գրա վոր եզ րա կա ցու թյուն ներ կա յաց րած փոր ձա գետ նե րին` բա նա վոր բա ցատ րու-
թյուն ներ տա լու հա մար: Այ սինքն` կի րառ ված մե թոդ նե րը պար զե լուն ո ւղղ ված դա տա վա րա-
կան գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու մի ջո ցով բա ցա հայ տել է փոր ձաքն նու թյան ըն թաց-
քում կի րառ ված մե թոդ նե րը և դրանց բո վան դա կու թյու նը, մաս նա վո րա պես՝ « Բեյ քեր Թիլ լի 
Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի տնօ րեն Փա ռան ձեմ Գևոր գյա նի, փոր ձա գետ Մե րի Պո նա մար ևայի, ար-
ձա նագ րող Շու շան Թաշ չի յա նի կող մից 27.11.2017 թվա կա նին կա յա ցած նախ նա կան դա տա-
կան նիս տի ըն թաց քում տր ված բա ցատ րու թյուն նե րի (Դա տա րա նի կող մից նաև դա տա կան 
նիս տի շր ջա նակ նե րում նա խազ գու շաց ված լի նե լով ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 338-րդ հոդ-
վա ծով նա խա տես ված քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան մա սին` քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան գոր ծով փոր ձա գե տի կող մից ա կն հայտ կեղծ եզ րա կա ցու թյուն տա լու հա մար) 
հի ման վրա, ի նչ պես նաև նույն օ րը « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի կող մից Դա տա րան 
ներ կա յաց ված գրա վոր գրու թյամբ պարզ վել է, որ հաշ վա պա հա կան և ֆի նան սատն տե սա-
կան հա մա լիր փոր ձաքն նու թյունն ի րա կա նաց վել է փաս տաթղ թային ստուգ ման և թվա բա-
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նա կան մե թո դով: Մի ա ժա մա նակ Դա տա րա նի կող մից պարզ վել են կի րառ ված մե թոդ նե րի 
է ու թյու նը, դրանց կի րառ ման ըն թա ցա կար գը, գի տա կան հիմն ա վոր վա ծու թյան աս տի ճա-
նը»: Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի 
կող մից 17.03.2017 թվա կա նին կազմ ված և 03.05.2017 թվա կա նին Դա տա րան ներ կա յաց ված 
«Ար ձա նագ րու թյուն» վեր նագր ված եզ րա կա ցու թյունն ար ժա նա հա վատ ա պա ցույց է, ո ւս տի 
ի րա վա չափ է նաև սույն գոր ծով կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու մա սին պա տաս-
խա նող կող մի միջ նոր դու թյան մեր ժու մը: 

 Հիմք ըն դու նե լով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից նախ կի նում ար տա հայտ ված վե րը նշ-
ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը, գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ գոր ծած Նախ կին օ րենսգր-
քով սահ ման ված դա տա վա րա կան կար գի վե րա բե րյալ սույն հա տուկ կար ծի քում նշ ված իմ 
մեկ նա բա նու թյուն նե րը, դրանք կի րա ռե լով սույն գոր ծի փաս տե րի նկատ մամբ` գտ նում եմ, 
որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը հիմն ա վոր են, ո րի պայ ման նե րում 
հիմն ա վոր է նաև Դա տա րա նի 06.03.2018 թվա կա նի վճի ռը մաս նա կի ո րեն՝ Ըն կե րու թյան 
հայ ցը բա վա րա րե լու, Վար դան և Համ լետ Հով սե փյան նե րի հա կընդ դեմ հայ ցը մեր ժե լու, 
հա մա պա տաս խա նա բար դա տա կան ծախ սե րի մա սե րով, բե կա նե լու ու գործն այդ մա սե րով 
նոր քն նու թյան ու ղար կե լու վե րա բե րյալ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը, և բա ցա կա յում է 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 25.07.2018 թվա կա նի ո րո շու մը բե կա նե լու ու Դա տա րա նի 06.03.2018 
թվա կա նի վճ ռին օ րի նա կան ո ւժ տա լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը կի րա ռե լու 
հիմ քը, քա նի որ կար ծում եմ սույն գոր ծով առ կա չէ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ո րո շում 
կա յաց նե լիս թույլ տր ված դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մի այն պի սի խախ տում, ո րը խա-
թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը:

Ն ման պայ ման նե րում, գտ նում եմ, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է մերժ ման:

ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ` Գ. Հա կոբյան 
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
 ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

 
ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2080/02/16
 դա տա րա նի ո րո շում     2019թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ  Ե ԿԴ/2080/02/16
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ն. Բար սե ղյան 
Դա տա վոր ներ՝ Տ. Նա զա րյան
 Ս. Թո րո սյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան  
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով՝

 
նա խա գա հող  Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
զե կու ցող Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի հու լի սի 26-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Ա նի Հով հան նի սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն-

նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 12.06.2018 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Ա նի Հով-
հան նի սյա նի ը նդ դեմ «Ս պուտ նիկ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն)` աշ խա տան քային պայ-
մա նագ րի լուծ ման վե րա բե րյալ հրա մանն ան վա վեր ճա նա չե լու, նախ կին աշ խա տան քում 
վե րա կանգ նե լու, հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար հա տու-
ցում բռ նա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան` Ա նի Հով հան նի սյա նը պա հան ջել է Ըն կե րու թյան 28.12.2015 թվա-

կա նի թիվ 17 հրա մա նը` Ա նի Հով հան նի սյա նի հետ 02.08.2011 թվա կա նին կնք ված աշ խա-
տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին, ճա նա չել ան վա վեր և Ա նի Հով հան նի սյա նին 
վե րա կանգ նել աշ խա տան քում՝ նախ կին պաշ տո նում, Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Ա նի Հով հան-
նի սյա նի բռ նա գան ձել Ա նի Հով հան նի սյա նի 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: 

Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ռ. Ա փի նյան) (այ-
սու հետ` Դա տա րան) 06.02.2018 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
12.06.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան  վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` Դա տա րա-
նի 06.02.2018 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է նոր քն նու թյան: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ա նի Հով հան նի սյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ Է դո ւարդ 

Ա ղա ջա նյա նը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով. 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61րդ հոդ վա ծը, « Մար դու 

ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան 
կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցի ա) 6րդ հոդ վա ծը, 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 
09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
66րդ հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վճ ռի բե կան ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ 

13.09.2016 և 17.02.2017 թվա կան նե րի դա տա կան նիս տե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րը կա տար-
վել են բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը 
կամ բա ցա կա յու թյու նը պար զելն ան հնա րին դարձ նող թե րու թյուն նե րով, ին չը վճ ռի պար տա-
դիր բե կան ման են թա կա լի նե լու հիմք է:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 13.09.2016 և 17.02.2017 թվա կան նե րի դա տա-
կան նիս տե րի ձայ նային ար ձա նագ րու թյուն նե րը խո տան ված են, մինչ դեռ գոր ծի նյու թե րում 
առ կա՝ վե րոն շյալ դա տա կան նիս տե րի ձայ նային ար ձա նագ րու թյուն ներն ամ բող ջա կան են 
և չեն կա տար վել բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի առ-
կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը պար զելն ան հնա րին դարձ նող թե րու թյուն նե րով: Նման 
պայ ման նե րում Դա տա րա նի օ րի նա կան վճի ռը բե կան վել է գո յու թյուն չու նե ցող հիմ քով:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 12.06.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 06.02.2018 թվա կա նի 
վճ ռին:

2.2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ ա վո րում ե րը
 Ներ կա յաց ված վճ ռա բեկ բո ղոքն ան հիմն է, քա նի որ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վա-

ցի ո րեն գտել է, որ դա տա կան նիս տե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րը թե րի են ու ոչ ամ բող ջա-
կան: Այ սինքն՝ դա տա կան նիս տե րի ժա մա նակ ի րա կա նաց ված քն նու թյան ար դյունք ներն 
ամ բող ջու թյամբ չեն ար տա ցոլ վել է լեկտ րո նային կրիչ նե րի վրա, ին չի ար դյուն քում բո ղո քի 
քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րը, մաս նա վո րա պես՝ կող մե րի 
հիմն ա վո րումն ե րը, պա տաս խան նե րը և ա պա ցույց նե րին վե րա բե րող դիր քո րո շումն ե րը բա-
ցա կա յում են:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը`
1) Գոր ծում առ կա են Դա տա րա նում 13.09.2016 և 17.02.2017 թվա կան նե րին կա յա ցած դա-
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տա կան նիս տե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րի հա մա կարգ չային հա մա ռո տագ րումն ե րը (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 39-41, 111-113):

2) Գոր ծում առ կա է 13.09.2016 և 17.02.2017 թվա կան նե րին կա յա ցած դա տա կան նիս տե-
րի ձայ նային ար ձա նագ րու թյուն նե րը պա րու նա կող է լեկտ րո նային կրի չը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 
89): 

3) Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց չի կող մից 15.03.2018 թվա կա նին ներ կա յաց ված վե րաքն-
նիչ բո ղո քում Դա տա րա նի վճի ռը բո ղո քարկ վել է հետ ևյալ հիմ քե րի և հիմն ա վո րումն ե րի 
սահ ման նե րում՝

- Դա տա րա նը չի կի րա ռել ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ, 51-րդ, 53-րդ և 54-րդ հոդ ված նե րը, այն է՝ 
պատ շաճ չի գնա հա տել գոր ծում առ կա գրա վոր ա պա ցույց նե րը և վկա նե րի ցուց մունք նե րը, 
ին չը հան գեց րել է սխալ դա տա կան ակ տի կա յաց ման:

- Դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 14-րդ հոդ վա ծը, 113-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տը, 223-րդ և 226-րդ հոդ ված նե րը, այն է՝ չի պար զել, թե ա րդյոք 
պահ պան վել են կար գա պա հա կան տույ ժի կի րառ ման կար գը և դրա նից բխող՝ աշ խա տան-
քից ա զատ ման հիմ քե րը:

- Դա տա րա նը թույլ է տվել ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 220.4-րդ հոդ վա ծի խախ տում, այն է՝ հաշ վի չի 
ա ռել, որ 13.09.2016 և 17.02.2017 թվա կան նե րին կա յա ցած դա տա կան նիս տե րի ձայ նային ար-
ձա նագ րու թյուն նե րի մի մա սը խո տան ված է:

- Դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 265-րդ հոդ վա ծը, 
այն է՝ հաշ վի չի ա ռել, թե ա րդյոք առ կա է հայց վո րի աշ խա տան քի վե րա կանգն ման հնա րա-
վո րու թյուն (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 6-25):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն-

դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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՝ ա ռեր ևույթ առ կա 
է մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմն ա րար խախ տում այն հիմն ա վոր մամբ, որ 
բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տը կա յաց նե լիս Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տր վել 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի խախ տում, ո րի ար դյուն-
քում նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 365-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
7-րդ կե տի խախ տում, ո րով և խա թար վել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը:

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա
մա րում ան դրա դառ նալ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծում է լեկտ րո նային կրի չի վրա մեկ կամ մի 
քա նի դա տա կան նիս տե րի ձայ նային ար ձա նագ րում ե րի և´ բա ցա կա յու թյա նը, և´ այն թե
րու թյուն նե րին, ո րոնք ան հնար են դարձ նում բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու
նե ցող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը պար զե լը` վե րա հաս տա տե
լով նաև նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը:

 ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի 
ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ 
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ժամկ ե տում քն նու թյան ի րա վունք:
 Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում են 

նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց րած 
ցան կա ցած քրե ա կան մե ղադ րան քի ա ռն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան-
կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամկ ե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային 
դա տաքն նու թյան ի րա վունք:

17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 
թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ կե տի 5-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` վճի ռը բո լոր դեպ քե րում են թա կա է բե կան ման, 
ե թե գոր ծից բա ցա կա յում է դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյու նը:

17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 
թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 146-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ա ռա ջին ա տյա նի, վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ դա տա րան նե րի դա-
տա կան նիս տե րում, ի նչ պես նաև դա տա կան նիս տե րից դուրս ա ռան ձին դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լիս վար վում է ար ձա նագ րու թյուն: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
հա մա ձայն` դա տա կան նիս տի դահ լի ճում ձայ նագր ման հա մա կարգ տե ղադր ված լի նե լու 
դեպ քում ար ձա նագ րու թյու նը վար վում է դա տա կան նիս տի ձայ նային ար ձա նագր ման և հա-
մա կարգ չային ե ղա նա կով մի ա ժա մա նակ հա մա ռո տագր ման մի ջո ցով: Հա մա ռո տագ րու մը 
դա տա կան նիս տե րի դահ լի ճում կա տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին նշումն երն են:

17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 
թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 148-րդ հոդ վա-
ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` հա տուկ հա մա կարգ չային ձայ նագր ման հա մա կար գով ար ձա նագ-
րու թյուն վա րե լիս դրա հա մա ռո տագ րու մը կա տար վում է մի ա ժա մա նակ` հա մա կարգ չային 
ե ղա նա կով: Ձայ նային ար ձա նագ րու թյու նը գոր ծի նյու թե րին կց վում է լա զե րային կրի չի վրա: 
Հա մա ռո տագ րու մը գոր ծի նյու թե րին կց վում է թղ թային կրի չի վրա` հա վաստ ված դա տա կան 
նիս տի քար տու ղա րի ստո րագ րու թյամբ:

09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 365-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տի հա մա-
ձայն՝ դա տա կան ակ տը բո լոր դեպ քե րում են թա կա է բե կան ման, ե թե գոր ծից բա ցա կա յում 
է դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյու նը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 
դա տա կան ակ տը բո լոր դեպ քե րում են թա կա է բե կան ման, ե թե դա տա կան նիս տի ար ձա-
նագ րու մը կա տար վել է այն պի սի թե րու թյուն նե րով, ո րոնք ան հնար են դարձ նում բո ղո քի քն-
նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու-
թյու նը պար զե լը:

09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դա տա կան 
նիս տում գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լիս վար վում է ար ձա նագ րու թյուն: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ դա տա կան նիս տե րի դահ լի ճում հա տուկ հա մա կարգ չային ձայ նագր ման 
հա մա կարգ տե ղադր ված լի նե լու դեպ քում ար ձա նագ րու թյու նը վար վում է դա տա կան նիս տի 
ձայ նային ար ձա նագր ման և հա մա կարգ չային ե ղա նա կով մի ա ժա մա նա կյա հա մա ռո տագր-
ման ձևով: Հա մա ռո տագ րու մը դա տա կան նիս տե րի դահ լի ճում կա տար վող գոր ծո ղու թյուն-
նե րի մա սին նշումն երն են: 

09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա-



360 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 163-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ հա տուկ 
հա մա կարգ չային ձայ նագր ման հա մա կար գով ար ձա նագ րու թյուն վա րե լիս դրա հա մա ռո-
տագ րու մը կա տար վում է մի ա ժա մա նակ` հա մա կարգ չային ե ղա նա կով: Դա տա կան նիս տի 
քար տու ղա րի ստո րագ րու թյամբ թղ թային կրի չի վրա կա տար ված հա մա ռո տագ րու մը և ձայ-
նային կրի չի վրա պահ ված ար ձա նագ րու թյու նը կց վում են գոր ծի նյու թե րին:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար դեն ի սկ ան դրա դար ձել 
է դա տա վա րու թյան ըն թաց քում դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյան ու նե ցած դե րին և նշա-
նա կու թյա նը՝ ը նդ գծե լով, որ դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյու նը` որ պես դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման բո լոր է ա կան հան գա մանք նե րը հաս տա տող փաս տա թուղթ, 
ու նի կար ևոր ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյուն: Մաս նա վո րա պես` դա տա վա րու թյան կող-
մե րը կա րող են հիմն ա վո րել ի րենց վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը՝ հղում կա տա րե լով 
դա տա կան նիս տե րի ար ձա նագ րու թյա նը, ի սկ վե րա դաս ա տյա նի դա տա րան նե րը դա տա-
կան նիս տե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րի մի ջո ցով կա րող են ստու գել ստո րա դաս դա տա-
րան նե րում գոր ծի քն նու թյան օ րի նա կա նու թյու նը, մաս նա վո րա պես, ա րդյո՞ք ստո րա դաս 
դա տա րա նի կա յաց րած դա տա կան ակ տը հա մա պա տաս խա նում է այն փաս տե րին, ո րոնք 
հաս տատ վել են դա տաքն նու թյան ըն թաց քում կամ որ ևէ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն 
ի րա կա նաց նե լիս դա տա րա նը պահ պա նել է սահ ման ված դա տա վա րա կան կար գը: Այս պի-
սով, դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյունն ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի 
և հատ կա պես` բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րա ցումն ա պա հո վող կար ևո րա գույն մի ջոց նե րից 
է, ին չով էլ պայ մա նա վոր ված է դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ-
քում օ րենսդ րի կող մից դա տա կան ակ տի բե կան ման պար տա դիր պա հան ջի սահ մա նու մը 
(տե´ս, Կա րեն Ստե փա նյա նի ը նդ դեմ Ջու լետ տա Սմ բա տյա նի թիվ Ե ԱՔԴ/2279/02/11 քա ղա
քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի ո րո շու մը)։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի վկա յա կոչ ված դիր քո րո շումն ար տա հայտ վել է 17.06.1998 
թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը 
կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
5-րդ են թա կե տի կա պակ ցու թյամբ, ո րը, որ պես վճ ռի պար տա դիր բե կան ման հիմք, մի այն 
նա խա տե սում էր գոր ծից դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյան բա ցա կա յու թյու նը: Մինչ դեռ 
գործ նա կա նում հնա րա վոր է ին ի րա վի ճակ ներ, ե րբ դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու մը կա-
տար վել էր այն պի սի թե րու թյուն նե րով, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն չէ ին տա լիս վե րա դաս դա-
տա կան ա տյա նին լի ար ժեք ստու գե լու ստո րա դաս դա տա կան ա տյա նում կա տար ված գոր-
ծո ղու թյուն նե րի ի րա վա չա փու թյու նը: Այս նկա տա ռու մով օ րենս դի րը 09.02.2018 թվա կա նին 
ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քում որ պես դա տա կան ակ տի պար տա դիր բե կան ման հիմք սահ մա նել է նաև այն 
դեպ քը, ե րբ դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու մը կա տար վել է այն պի սի թե րու թյուն նե րով, 
ո րոնք ան հնար են դարձ նում բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա-
մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը պար զե լը:

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա կան նիս տի 
դահ լի ճում ձայ նագր ման հա մա կարգ տե ղադր ված լի նե լու դեպ քում դա տա կան նիս տի ար-
ձա նագ րու մը են թադ րում է ձայ նային ար ձա նագ րում՝ ամ րագր ված լա զե րային կրի չի վրա, 
և հա մա ռո տագ րում՝ ար տատպ ված թղ թի վրա: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ ձայ-
նային ար ձա նագ րու մը հան դի սա նում է դա տա կան նիս տի բո լոր տվյալ նե րի ա նընդ մեջ ար-
ձա նագր ման հիմն ա կան մի ջո ցը, հետ ևա բար նաև դա տա վա րու թյան հրա պա րա կայ նու թյան 
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ա պա հով ման մի ջո ցը: Ի նչ վե րա բե րում է թղ թային հա մա ռո տագր մա նը, ա պա վեր ջինս ո ւղ-
ղա կի դա տա կան նիս տե րի դահ լի ճում կա տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին նշումն երն են, 
ո րն ու նի ո ւղ ղոր դիչ բնույթ, հետ ևա բար ա ռանց ձայ նային ար ձա նագր ման այն չի կա րող բա-
վա րար պատ կեր ստեղ ծել դա տա կան նիս տի ըն թաց քի վե րա բե րյալ, չի կա րող բա վա րար 
չա փով ա պա հո վել դա տա վա րու թյան հրա պա րա կայ նու թյու նը և ծա ռայել որ պես ան ձի դա-
տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք նե րի ա պա հով ման ե րաշ-
խիք: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա կան նիս տի դահ լի ճում ձայ նագր ման հա-
մա կարգ տե ղադր ված լի նե լու դեպ քում լա զե րային կրի չի վրա ամ րագր ված ձայ նային ար-
ձա նագր ման և հա մա կարգ չային հա մա ռո տագր ման մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը պար-
տա դիր է յու րա քան չյուր դա տա կան նիս տով, և դրան ցից որ ևէ մե կի բա ցա կա յու թյու նը 
են թադ րում է դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյան բա ցա կա յու թյուն: Մի ա ժա մա նակ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ոչ մի այն լա զե րային կրի չի վրա մեկ կամ մի 
քա նի դա տա կան նիս տե րի ձայ նային ար ձա նագ րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյունն է հան դի-
սա նում դա տա կան ակ տի պար տա դիր բե կան ման հիմք, այլ նաև դա տա կան նիս տե րի ձայ-
նային ար ձա նագ րու թյուն նե րում առ կա այն թե րու թյուն նե րը, ո րոնք ան հնար են դարձ նում 
բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ 
բա ցա կա յու թյու նը պար զե լը: Այ սինքն՝ լա զե րային կրի չի վրա ամ րագր ված դա տա կան նիս-
տե րի ձայ նային ար ձա նագ րու թյուն նե րի մի այն առ կա յու թյու նը բա վա րար չէ, ան հրա ժեշտ է, 
որ դրանք լի նեն պի տա նի և բա վա րար բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը պար զե լու հա մար: Հետ ևա բար լա-
զե րային կրի չի վրա մեկ կամ մի քա նի դա տա կան նիս տե րի ձայ նային ար ձա նագ րու թյուն-
նե րի խո տա նու մը, ո րն ան հնա րին է դարձ նում բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն 
ու նե ցող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը պար զե լը, ipso facto հան-
գեց նում է վե րա նայ վող դա տա կան ակ տի ան վե րա պահ բե կան ման՝ ան կախ բո ղո քում այդ 
հիմ քի վե րա բե րյալ որ ևէ վկա յա կո չու մից:

 Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը Դա տա րա նի 06.02.2018 թվա կա նի վճ ռի բե կան-
ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ թեև գոր ծի նյու թե րին կց ված կրի չը պա րու նա կում 
է 13.09.2016 և 17.02.2017 թվա կան նե րի դա տա կան նիս տե րի ձայ նային ար ձա նագ րու թյուն նե-
րը, սա կայն վե րոն շյալ ձայ նային ար ձա նագ րու թյուն նե րի մի մա սի խո տան ման ար դյուն քում 
դրանք լսե լի չեն, ո ւս տի դա տա կան նիս տե րի ձայ նային ար ձա նագ րու թյուն նե րը կա տար վել 
են բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ 
բա ցա կա յու թյու նը պար զելն ան հնա րին դարձ նող թե րու թյուն նե րով, ին չը Դա տա րա նի վճ-
ռի ան վե րա պահ բե կան ման հիմք է: Մի ա ժա մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել 
է. «Ինչ վե րա բե րում է նյու թա կան և դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե րի խախ տումն ե րի 
հետ կապ ված վե րաքն նիչ բո ղոք բե րած ան ձի փաս տարկ նե րին, ա պա դա տա կան նիս տե րի 
ար ձա նագ րու թյուն նե րը բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե-
րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը պար զելն ան հնա րին դարձ նող թե րու թյուն նե րով 
կա տար ված լի նե լու հիմ քով դա տա կան ակ տը բե կան ման են թա կա լի նե լու պայ ման նե րում 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը դրանց չի ան դրա դառ նում»:

 Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան-
գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյա նը, ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ հարկ է հա մա րում նշել, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նը 
13.09.2016 և 17.02.2017 թվա կան նե րի դա տա կան նիս տերն ար ձա նագ րել է ձայ նային ար ձա-
նագր ման և հա մա կարգ չային ե ղա նա կով հա մա ռո տագր ման մի ջո ցով, և դա տա կան նիս տե-
րի ձայ նային ար ձա նագ րու թյուն ներն ամ րագր ված են գոր ծում առ կա լա զե րային կրի չի վրա: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշ ված լա զե րային կրի չի վրա ամ րագր ված դա տա կան նիս տե րի ձայ-
նային ար ձա նագ րու թյուն նե րի հե տա զոտ ման ար դյուն քում ար ձա նագ րում է, որ Դա տա րա նի 
13.09.2016 և 17.02.2017 թվա կան նե րի դա տա կան նիս տե րի ձայ նային ար ձա նագ րու թյուն նե րը 
խո տան ված չեն, լսե լի են և պի տա նի են բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը պար զե լու հա մար: Նման պայ ման-
նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գա լիս է այն եզ րա հանգ ման, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն 
պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ գոր ծի նյու թե րին կց ված 13.09.2016 և 17.02.2017 թվա կան նե րի 
դա տա կան նիս տե րի ձայ նային ար ձա նագ րու թյուն նե րը խո տան ված են, ան հիմն է: Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե-
ցող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը պար զելն ան հնա րին դարձ նող 
թե րու թյուն նե րը բա ցա կայել են, հետ ևա բար գոր ծը են թա կա է նոր քն նու թյան՝ վե րաքն նիչ 
բո ղոք բե րած ան ձի վկա յա կո չած նյու թա կան և դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե րի խախ-
տումն ե րի հետ կապ ված բո լոր հիմ քե րին ու փաս տարկ նե րին ան դրա դառ նա լու և քն նու թյան 
ա ռար կա դարձ նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ բո ղո քարկ ման ի նս տի-
տուտն ի րա վա կան մի ջոց է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո շա կի ըն թա ցա կար գի մի ջո-
ցով գործ նա կա նում ա պա հո վե լու դա տա կան սխալ նե րի բա ցա հայ տու մը և ո ւղ ղու մը` դրա նով 
ի սկ նպաս տե լով ար դա րա դա տու թյան նպա տակ նե րի գործ նա կա նում ի րա կա նաց մա նը, ի սկ 
այդ ա ռա քե լու թյու նը կա րող է ի րա գործ վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ վե րաքն նիչ դա տա րանն 
ան դրա դառ նա վե րաքն նիչ բո ղո քի բո լոր հիմ քե րին և հիմն ա վո րումն ե րին՝ դրա նով ի սկ բա-
ցա հայ տե լով են թադ րյալ դա տա կան սխա լի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը: Այ նինչ 
տվյալ պա րա գա յում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, դա տա կան ակ տի պար տա դիր բե կան ման 
հիմ քի առ կա յու թյան մա սին սխալ եզ րա հանգ ման գա լով, չի ան դրա դար ձել վե րաքն նիչ բո-
ղո քի մնա ցած հիմ քե րին և հիմն ա վո րումն ե րին՝ սահ մա նա փա կե լով բո ղո քարկ ման ի րա վուն-
քի ի րաց ման հնա րա վո րու թյու նը՝ ար դյուն քում թույլ տա լով այն պի սի դա տա կան սխալ, ո րը 
խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րը նշ ված 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա-
վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ու-
ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նույն դա տա րան նոր քն նու թյան 
ու ղար կե լու հա մար՝ Ըն կե րու թյան կող մից բեր ված վե րաքն նիչ բո ղո քի մնա ցած հիմ քե րը քն-
նու թյան առ նե լու և դրանց հիմն ա վոր վա ծու թյու նը ստու գե լու նպա տա կով: 

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 քն նու թյան հետ կապ ված այլ 
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ծախ սե րից: 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` վե րաքն նիչ կամ Վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քն նու 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 ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ գլ խի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան: 

Ն կա տի ու նե նա լով, որ սույն գործն ու ղարկ վում է նոր քն նու 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 քն նու թյան 
ներ կա փու լում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը 
են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 12.06.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
րան` նոր քն նու թյան:

2.  Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան ըն-
թաց քում: 

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/1107/02/16
դա տա րա նի ո րո շում  2019թ. 
Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/1107/02/16 
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Խա ռա տյան 
Դա տա վոր ներ՝ Լ. Գրի գո րյան 
 Կ. Չի լին գա րյան

 
ՈՐՈՇՈՒՄ

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով՝

 նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
զե կու ցող Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ 
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ 
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի հուն վա րի 08-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Դո նա րա Նա զա րյա նի և Ռու բեն Բա բա կե խյա նի 

ներ կա յա ցու ցիչ Կա րեն Հա կո բյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա րա նի 24.11.2017 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Ար տակ Գալս տյա նի ը նդ դեմ Ար-
թուր Ա նդ րե ա սյա նի, Դո նա րա Նա զա րյա նի, Ռու բեն Բա բա կե խյա նի, եր րորդ ան ձինք Կա րեն 
Թու մի կյա նի, «Յու նի բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Բանկ), «Ա մե րի ա բանկ» ՓԲԸ-ի, ՀՀ կա ռա-
վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի Եր ևա նի տա րած-
քային ստո րա բա ժան ման (այ սու հետ՝ Կա դաստր), Վե նե րա Գալս տյա նի, Եր ևա նի Նոր Նորք 
նո տա րա կան տա րած քի նո տար Էդ վարդ Մա կա րյա նի՝ Կա րեն Թու մի կյա նի, Ար թուր Ա նդ-
րե ա սյա նի և Բան կի միջև 12.04.2011 թվա կա նին կնք ված թիվ 849 ան շարժ գույ քի ա ռու վա-
ճառ քի և հի փո թե քի պայ մա նա գի րը և դրա հի ման վրա Եր ևա նի Բաղ րա մյան պո ղո տայի 
թիվ 77 շեն քի 8-րդ բնա կա րա նի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մի աս-
նա կան թիվ 01-003 4-94 մա տյա նի 203 հա մա րի տակ 20.12.2011 թվա կա նին կա տար ված պե-
տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու, ան վա վե րու թյան հետ ևանք ներ կի րա ռե լու և 
07.11.2012 թվա կա նին Ար թուր Ա նդ րե ա սյա նի և Դո նա րա Նա զա րյա նի միջև կնք ված գույ քի 
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ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, դրա հի ման վրա 12.11.2012 թվա կա նին թիվ 01-003-01223-0150 
կա դաստ րային ծած կագ րով ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրան-
ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու, Վե նե րա Գալս տյա նի, Ար տակ Գալս տյա նի և Կա րեն Թու մի կյա-
նի միջև 31.08.2010 թվա կա նին կնք ված և Նոր Նորք նո տա րա կան տա րած քի նո տար Էդ վարդ 
Մա կա րյա նի կող մից վա վե րաց ված` սե ղա նա մա տյա նում 4314 հա մա րի տակ գրանց ված ան-
շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը և դրա հի ման վրա Կա րեն Թու մի կյա նի ան վամբ 
գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մի աս նա կան թիվ 01-003 4-94 մա-
տյա նի 203 հա մա րի տակ 02.09.2010 թվա կա նին կա տար ված պե տա կան գրան ցումն ա ռո չինչ 
ճա նա չե լու, Ար տակ Գալս տյա նի և Վե նե րա Գալս տյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը վե րա-
կանգ նե լու պա հանջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
 Դի մե լով դա տա րան՝ Ար տակ Գալս տյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Կա րեն Թու-

մի կյա նի, Ար թուր Ա նդ րե ա սյա նի և Բան կի միջև 12.04.2011 թվա կա նին կնք ված թիվ 849 ան-
շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի և հի փո թե քի պայ մա նա գի րը և դրա հի ման վրա Եր ևա նի Բաղ-
րա մյան պո ղո տայի թիվ 77 շեն քի 8-րդ բնա կա րա նի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան 
գրանց ման մի աս նա կան թիվ 01-003 4-94 մա տյա նի 203 հա մա րի տակ 20.12.2011 թվա կա նին 
կա տար ված պե տա կան գրան ցու մը և կի րա ռել ան վա վե րու թյան հետ ևանք ներ՝ ան վա վեր 
ճա նա չել 07.11.2012 թվա կա նին Ար թուր Ա նդ րե ա սյա նի և Դո նա րա Նա զա րյա նի միջև կնք ված 
գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, և դրա հի ման վրա 12.11.2012 թվա կա նին թիվ 01-003-
01223-0150 կա դաստ րային ծած կագ րով ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա-
կան գրան ցու մը, ա ռո չինչ ճա նա չել Վե նե րա Գալս տյա նի, Ար տակ Գալս տյա նի և Կա րեն Թու-
մի կյա նի միջև 31.08.2010 թվա կա նին կնք ված և Նոր Նորք նո տա րա կան տա րած քի նո տար 
Էդ վարդ Մա կա րյա նի կող մից վա վե րաց ված` սե ղա նա մա տյա նում 4314 հա մա րի տակ գրանց-
ված ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, և դրա հի ման վրա Կա րեն Թու մի կյա նի 
ան վամբ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մի աս նա կան 01-003 4-94 
մա տյա նի 203 հա մա րի տակ 02.09.2010 թվա կա նին կա տար ված պե տա կան գրան ցու մը` վե-
րա կանգ նե լով Ար տակ Գալս տյա նի և Վե նե րա Գալս տյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: 

Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Ստե փա նյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 06.05.2017 թվա կա-
նի վճ ռով գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
24.11.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ար տակ Գալս տյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ Դա-
տա րա նի 06.05.2017 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է նոր քն նու թյան:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Դո նա րա Նա զա րյա նի և Ռու բեն Բա բա-
կե խյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ար տակ Գալս տյա նը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով։
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
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ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109րդ հոդ վա ծի 2րդ կե տը:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով:
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր-

ծով և թիվ Ե ԱՔԴ/1112/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով նույնն են թե՛ գոր ծին մաս նակ ցող ան-
ձինք, թե՛ հայ ցի հիմ քը, թե՛ հայ ցի ա ռար կան: Հետ ևա բար տվյալ պա րա գա յում առ կա է նույն 
ան ձանց միջև, նույն ա ռար կայի մա սին և միև նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե րյալ դա տա րա նի՝ 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճիռ, ին չը հիմք է գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հա մար: Ա վե լին՝ Վե-
րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ եր կու քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով հայց վոր նե րը որ պես 
վերջ նա կան ար դյունք ա կն կա լել են վե ճի ա ռար կա հան դի սա ցող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վե րա կանգ նում, և նշ ված պա հանջ նե րի հիմ քում դր վել են միև-
նույն հիմ քե րը: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 24.11.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 06.05.2017 թվա կա նի 
վճ ռին:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ ա վո րում ե րը.
 Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ե կել է ի րա վա չափ եզ րա հանգ ման, քա նի որ 

սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով և թիվ Ե ԱՔԴ/1112/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով հայց վոր-
նե րը տար բեր ան ձինք են, բա ցի այդ՝ առ կա է հայ ցա պա հանջ նե րի տար բե րու թյուն: Նման 
պայ ման նե րում քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը չէր կա րող կարճ վել: 

Փաս տո րեն ա կն հայտ է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը սույն գոր ծով կի-
րա ռե լի չէր, քա նի որ տար բեր են և՛ գոր ծի կող մե րը, և՛ պա հան ջը։ Հետ ևա բար Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի սույն գոր ծով կա յաց րած ո րո շումն օ րի նա կան է, հիմն ա վոր և բխում է գոր ծի 
փաս տա կան հան գա մանք նե րից։ 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը.
1) Եր ևան քա ղա քի Բաղ րա մյան պո ղո տայի 77-րդ շեն քի թիվ 8 ան շարժ գույ քը՝ որ պես 

ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն, պատ կա նել է Վե նե րա Գալս տյա նին և Ար տակ 
Գալս տյա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 16, հա տոր 5-րդ, գ.թ. 30-31):

2) Թիվ Ե ԱՔԴ/1112/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ը ստ հայ ցի Վե նե րա Գալս տյա նի 
ը նդ դեմ Ար թուր Ա նդ րե ա սյա նի, Դո նա րա Նա զա րյա նի, Ռու բեն Բա բա կե խյա նի, եր րորդ ան ձ 
Կա րեն Թու մի կյա նի, «Յու նի բանկ» ՓԲԸ-ի, «Ա մե րի ա բանկ» ՓԲԸ-ի, Ար տակ Գալս տյա նի, 
Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար Է. Դա նի ե լյա նի, Նոր-Նորք նո տա րա կան տա-
րած քի նո տար Է. Մա կա րյա նի, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ-
րի պե տա կան կո մի տե ի՝ 31.02.2010 թվա կա նին Ար տակ Գալս տյա նի, Վե նե րա Գալս տյա նի և 
Կա րեն Թու մի կյա նի միջև Նոր Նորք նո տա րա կան տա րած քի նո տար Է. Մա կա րյա նի կող-
մից վա վե րաց ված ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, 12.04.2011 թվա կա նին Կա րեն Թու մի կյա-
նի, Ար թուր Ա նդ րե ա սյա նի և «Յու նի բանկ» ՓԲԸ-ի միջև կնք ված ա ռու վա ճառ քի և հի փո թե քի 
պայ մա նա գի րը, 07.11.2012 թվա կա նին Ար թուր Ա նդ րե ա սյա նի և Դո նա րա Նա զա րյա նի միջև 
կնք ված գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, 02.05.2013 թվա կա նին Ռու բեն Բա բա կե խյա-
նի, Կա րեն Բա բա կե խյա նի, Դո նա րա Նա զա րյա նի և «Ա մե րի ա բանկ» ՓԲԸ-ի միջև կնք ված 
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ան շարժ գույ քի գրա վադր մամբ վար կային պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու և ան վա վե-
րու թյան հետ ևանք ներ կի րա ռե լու` Եր ևան քա ղա քի Բաղ րա մյան պո ղո տայի 77-րդ շեն քի թիվ 
8 ան շարժ գույ քի նկատ մամբ Ար տակ Գալս տյա նի և Վե նե րա Գալս տյա նի սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քը ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ-
թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 03.06.2014 թվա կա նի 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով հայ ցը մերժ վել է (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 132-158):

3) Թիվ Ե ԱՔԴ/1112/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր և Քա-
նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 03.06.2014 
թվա կա նի վճ ռի հա մա ձայն՝ տվյալ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով հայց վոր Վե նե րա Գալս տյա-
նը, վկա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 275-րդ, 289-րդ, 303-րդ, 306-րդ և 313-րդ 
հոդ ված նե րը, նշել է, որ հան դի սա նում է Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր հա մայն քի Բաղ րա մյան 
պո ղո տայի 77-րդ շեն քի թիվ 8 բնա կա րա նի ի րա կան սե փա կա նա տե րը, քա նի որ 31.08.2010 
թվա կա նին իր և Կա րեն Թու մի կյա նի միջև կնք ված պայ մա նա գի րը կրել է ձևա կան բնույթ: 
Նշ ված պայ մա նա գի րը կն քե լու նպա տա կը ե ղել է Կա րեն Թու մի կյա նից հի փո թե քային վար-
կով բնա կա րա նը նո րից իր ան վամբ վե րաձ ևա կեր պե լը: Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը՝ հայց-
վոր Վե նե րա Գալս տյա նը պա հան ջել է որ պես շին ծու գոր ծարք ներ ան վա վեր ճա նա չել Եր-
ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր հա մայն քի Բաղ րա մյան պո ղո տայի 77-րդ շեն քի թիվ 8 բնա կա րա նի 
վե րա բե րյալ 31.08.2010 թվա կա նի իր և Կա րեն Թու մի կյա նի միջև կնք ված ան շարժ գույ քի 
ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, 12.04.2012 թվա կա նին Կա րեն Թու մի կյա նի, Ար թուր Ա նդ րե-
ա սյա նի և «Յու նի բանկ» ՓԲԸ-ի միջև կնք ված ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի և հի փո թե քի 
պայ մա նա գի րը, Ար թուր Ա նդ րե ա սյա նի և Դո նա րա Նա զա րյա նի միջև կնք ված ան շարժ գույ-
քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, Դո նա րա Նա զա րյա նի, Կա րեն Բա բա կե խյա նի և «Ա մե-
րի ա բանկ» ՓԲԸ-ի միջև կնք ված ան շարժ գույ քի գրա վի (փո խա ռու թյան) պայ մա նա գի րը և 
կի րա ռել ան վա վե րու թյան հետ ևանք` Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր հա մայն քի Բաղ րա մյան պո-
ղո տայի 77-րդ շեն քի թիվ 8 բնա կա րա նի նկատ մամբ ճա նա չել իր սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 132-158):

4) Սույն գոր ծով Ար տակ Գալս տյա նը, վկա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 
275-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 306-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը և 313-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, հայ ցա-
դի մու մում նշել է, որ իր և Կա րեն Թու մի կյա նի միջև 31.08.2010 թվա կա նին կնք ված ա ռու վա-
ճառ քի պայ մա նա գի րը կրել է ձևա կան բնույթ, քա նի որ գոր ծար քի կնք ման պա հին և հե տո 
ա ռու վա ճառ քի գոր ծար քի հա մար ի րեն գու մար չի տր վել: Այ սինքն՝ նշ ված պայ մա նա գի րը 
ե ղել է կեղծ, քա նի որ կնք վել է ա ռանց ի րա վա կան հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նե լու մտադ րու-
թյան: Վե րոգ րյա լից ել նե լով՝ ի թիվս այլ նի, պա հան ջել է վի ճե լի բնա կա րա նի նկատ մամբ 
վե րա կանգ նել իր և Վե նե րա Գալս տյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
4-9, հա տոր 4-րդ, գ.թ. 20-26): 

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը. 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա-
տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա-
ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա-
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վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ նույն ան ձանց միջև, նույն ա ռար կայի մա սին և միև նույն հիմ քե րով 
վե ճի վե րա բե րյալ դա տա րա նի՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռի առ կա յու թյան հիմ քով գոր ծի 
վա րույ թը կար ճե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կա րող են է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե նալ նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա 
ձևա վո րե լու հա մար: Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ-
ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է նաև վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց-
նե լու պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 234-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
կող մից ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ 
դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կա յու թյու նը հիմն ա վոր վում 
է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա
րում ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. ա րդյո՞ք նույն ան ձանց միջև, նույն 
ա ռար կայի մա սին միև նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե րյալ դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտած վճ ռի առ կա յու թյան հիմ քով կա րող է կարճ վել գոր ծի վա րույ թը, ե թե գոր ծին մաս նակ
ցել են նույն ան ձինք՝ տար բեր դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ նե րով։

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի 
ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ 
ժամկ ե տում քն նու թյան ի րա վունք:

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

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ դա տա րան դի մե լու կամ ար դա րա դա տու թյան 
մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը մար դու՝ սահ մա նադ րաի րա վա կան և մի ջազ գային ի րա վա կան 
նոր մե րով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան հիմ-
նա րար ի րա վունք նե րի կար ևո րա գույն բա ղադ րիչն է։ 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, մի շարք ո րո շումն ե րով (10.12.2013 թվա կա նի թիվ 
ՍԴՈ1127, 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ1190, 03.03.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ1192, 16.06.2015 
թվա կա նի թիվ ՍԴՈ1220, 26.06.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ1222, 10.03.2016 թվա կա նի թիվ 
ՍԴՈ1257 և այլն) ան դրա դառ նա լով ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան, ար դար և ար դյու-
նա վետ դա տաքն նու թյան ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման սահ մա նադ րա կան ի րա վա չա-
փու թյան խն դիր նե րին, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ դա տա վա րա կան 
որ ևէ ա ռանձ նա հատ կու թյուն կամ ըն թա ցա կարգ չի կա րող խո չըն դո տել կամ կան խել դա-
տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րաց ման հնա րա վո րու թյու նը, ի մաս տազր կել ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը կամ դրա 
ի րաց ման ար գելք հան դի սա նալ, ըն թա ցա կար գային որ ևէ ա ռանձ նա հատ կու թյուն չի կա-
րող մեկ նա բան վել որ պես ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված դա տա րա նի մատ չե-
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լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման հիմն ա վո րում, դա տա րա նի (ար դա րա դա տու թյան) 
մատ չե լի ու թյու նը կա րող է ու նե նալ ո րո շա կի սահ մա նա փա կումն եր, ո րոնք չպետք է խա թա-
րեն այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը: 

Թեև դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն ո ւղ ղա կի ո րեն ամ րագր ված չէ Կոն վեն ցի-
այի 6-րդ հոդ վա ծում, սա կայն Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ՝ 
Եվ րո պա կան դա տա րան) այն ճա նա չել է որ պես ար դար դա տաքն նու թյան ի րա 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 լի ու թյան 
ի րա վուն քի վե րա բե րյալ ձևա վոր ված կա յուն նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն՝ Կոն-
վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը ե րաշ խա վո րում է ան ձի ի րա վունք նե րին և պար տա կա-
նու թյուն նե րին ա ռնչ վող հայ ցով դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը: Այդ դրույ թը մարմն ա վո րում 
է դա տա րան դի մե լու, այն է՝ դա տա րա նում հայց հա րու ցե լու ի րա վուն քը, ո րը հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս օ գտ վե լու Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում նա խա տես ված մյուս 
ե րաշ խիք նե րից: Դա տա կան վա րույ թի ար դար, հրա պա րա կային և ա րագ բնու թագ րիչ նե րը, 
ան շուշտ, ար ժեք չեն ու նե նա, ե թե այդ գոր ծըն թաց նե րին ըն թացք չի տր վում: Դժ վար է պատ-
կե րաց նել ի րա վուն քի գե րա կա յու թյուն ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս, ե թե դա տա-
րան դի մե լու ի րա վուն քը չի ա պա 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): 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, Եվ րո պա կան դա տա րա նի տե սան կյու նից՝ դա տա րա նի ի րա վուն քը 
բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա փա կումն ե րի: Այդ սահ մա նա փա կումն ե րը 
թույ լատր վում են, քա նի որ մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն իր բնույ թով պա հան ջում է պե տու թյան 
կող մից ո րո շա կի կար գա վո րումն եր, և այս ա ռու մով պե տու թյու նը ո րո շա կի հայե ցո ղա կան 
լի ա զո րու թյուն ու նի: Սա կայն դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը 
պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ չխախ տի կամ զր կի ան ձին մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քից 
այն պես կամ այն աս տի ճան, որ խախտ վի այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը (տե՛ս, Tolstoy Milos
lavsky 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): Ը ստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի 
սահ մա նա փա կու մը չի կա րող հա մա տե ղե լի լի նել Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հետ, ե թե այն 
չի հե տապն դում ի րա վա չափ նպա տակ, և ե թե 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 ա ռու 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):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն ո ւղ ղա կի-
ո րեն հա րա բե րակց վում է հայց հա րու ցե լու ի րա վուն քի նա խադ րյալ նե րի հետ: Դրանք այն 
հան գա մանք ներն են, ո րոնց առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան հետ օ րենս դի րը կա պում 
է կոնկ րետ գոր ծով դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լու սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի ծա գու մը: Հայց 
հա րու ցե լու ի րա վուն քի բա ցա սա կան նա խադ րյալ է նույն ան ձանց միջև, նույն ա ռար կայի 
մա սին միև նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե րյալ դա տա րա նի՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռի 
առ կա յու թյու նը: Այս պես՝ 

Ի րա 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 ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը 
կար ճում է գոր ծի վա րույ թը, ե թե նույն ան ձանց միջև, նույն ա ռար կայի մա սին միև նույն հիմ-
քե րով վե ճի վե րա բե րյալ առ կա է դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճիռ, բա ցա ռու-
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թյամբ նույն օ րենսգր քի 110 հոդ վա ծի 3-րդ կե տով նա խա տես ված դեպ քի [ բա ցա ռու թյամբ 
այն դեպ քի, ե րբ հայց վո րը հայ ցից հրա ժար վել է դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տա կան 
փու լում]:

 Հա ման ման կար գա վո րում է բո վան դա կում նաև 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 
09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
182-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ան դրա դառ նա լով նույն 
ան ձանց միջև, նույն ա ռար կայի մա սին միև նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե րյալ դա տա րա նի` 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռի առ կա յու թյան հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հիմ քին, 
ար ձա նագ րել է, որ գոր ծի վա րույ թը կա րող է կարճ վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ նույնն են 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով լուծ ված և տվյալ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րի

1. կող մե րը, այ սինքն` քա ղա քա ցի ա կան վա րույ թում հա կա դիր շա հե րով օ ժտ ված ան-
ձինք,

2. հայ ցի ա ռար կան, այ սինքն` հայց վո րի կող մից պա տաս խա նո ղին ո ւղղ ված նյու թաի-
րա վա կան պա հան ջը,

3. հայ ցի հիմ քը, այ սինքն` այն հան գա մանք նե րը, ո րոնց վրա հիմն վում են հայ ցա պա-
հանջ նե րը` բա ցա ռու թյամբ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 110-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով նա խա տես ված դեպ քի:

 Հետ ևա բար վե րը նշ ված պայ ման նե րից որ ևէ մե կի բա ցա կա յու թյան դեպ քում քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել չի կա րող (տե՛ս, ՀՀ Սյու նի քի մար զի Ներ քին Հանդ 
հա մայնքն ը նդ դեմ «Գ. Ար շա կյան» ՍՊԸի թիվ Ե ԿԴ/0407/02/11  քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 25.12.2012 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ օ րենսդ րի կող մից նույն ան ձանց միջև, նույն 
ա ռար կայի մա սին միև նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե րյալ ար դեն ի սկ օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտած վճ ռի պա րա գա յում դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փա կումն ի նք նան պա-
տակ չէ, այլ նպա տա կաուղղ ված է դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րի չա րա շահ ման կան խար-
գել մա նը, ող ջա միտ ժամկ ե տում գոր ծի քն նու թյան ի րա վուն քի, ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան, 
դա տա կան խնայո ղու թյան սկզ բունք նե րի ա պա հով մա նը: Շա հագր գիռ ան ձը, դա տա րան դի-
մե լով, ի րաց նում է դա տա կան պաշտ պա նու թյան, ար դար դա տաքն նու թյան իր ի րա վուն քը, 
ո րը մի ա ժա մա նակ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով ե րաշ խա վոր-
ված ի րա վունք է նաև դա տա վա րու թյան մյուս կող մի հա մար: Հետ ևա բար չնա յած հայց վո րի 
տնօ րին չա կան ի րա վունքն է հայց հա րու ցե լը, սա կայն այս ի րա վունքն ո ւղ ղա կի ո րեն ա ռնչ վում 
է նաև պա տաս խա նո ղի դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րի հետ, ո ւս տի օ րենս դի րը նա խա տե-
սել է ո րո շա կի ե րաշ խիք ներ նաև պա տաս խա նո ղի հա մար` դա տա կան պաշտ պա նու թյան իր 
ի րա վունքն ի րաց նե լու հար ցում: Մաս նա վո րա պես՝ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ են թադ րում է նաև ի րա վա կա նո րեն ո րո շա կի, կան խա-
տե սե լի դա տա կան ակ տի առ կա յու թյուն: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած 
ո րո շումն ե րում Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րի հա մա տեքս տում ան դրա դար ձել է ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քին և այդ սկզ-
բուն քի շր ջա նակ նե րում՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի պար տա դի րու թյան 
հատ կա նի շին: Մաս նա վո րա պես՝ ար ձա նագր վել է, որ ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը 
պահ պան ված է այն դեպ քում, ե րբ ան ձը հնա րա վո րու թյուն ու նի ստա նա լու ո րո շա կի, հաս-
տա տուն ո րո շում` կապ ված իր ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի հետ, ու կա րող է 
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հա մոզ ված լի նել, որ ո րոշ ժա մա նակ ան ց այդ ո րո շու մը չի վե րաց վի: Ի րա վա կան ո րո շա կի ու-
թյան սկզ բուն քի բո վան դա կու թյան մեջ, ի թիվս այլ նի, նե րառ վում է նաև դրույթն այն մա սին, 
որ կող մե րից ոչ մե կը չի կա րող պա հան ջել վերջ նա կան, այ սինքն` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
դա տա կան ակ տե րի վե րա նա յում՝ մի այն կրկ նա կի քն նու թյան ի րա կա նաց ման և նոր ակ տի 
կա յաց ման նպա տա կով (տե՛ս,  օ րի նակ, Գա յա նե Վար դա նյանն ը նդ դեմ Վար  շա 
Վար դա նյան նե  նե րի թիվ Ա ՐԴ/0062/02/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի ո րո  մը): Հետ ևա բար նաև այս սկզ բուն քի հաշ վառ մամբ 
է, որ օ րենս դիրն ար գե լում է նույն հայ ցով կր կին դա տա րան դի մելն օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտած վճ ռի առ կա յու թյան պայ ման նե րում` օ րեն քով սահ ման ված ո րո շա կի բա ցա ռու թյուն նե-
րով հան դերձ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով սույն բո ղո քի հիմ քում բարձ րաց ված հար ցադ-
րու մը, վերս տին հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ « նույն ան ձինք» ար տա հայ տու թյան բո-
վան դա կու թյան բա ցա հայտ մա նը: Թիվ Ե ԿԴ/0407/02/11 ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
« նույն ան ձինք» ար տա հայ տու թյու նը մեկ նա բա նել է որ պես քա ղա քա ցի ա կան վա րույ թում 
հա կա դիր շա հե րով օ ժտ ված ան ձինք: Հաշ վի առ նե լով դա տա կան պրակ տի կայի մի տում-
նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում զար գաց նել իր մեկ նա բա նու թյու նը՝ ար ձա-
նագ րե լով, որ տվյալ ի րա վի ճա կում հա կա դիր շա հե րով օ ժտ ված ան ձինք բա ցա ռա պես չեն 
նույ նա նում դա տա վա րու թյու նում կող մե րի՝ հայց վո րի և պա տաս խա նո ղի դա տա վա րա կան 
կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձանց հետ: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք են նաև եր րորդ ան ձինք, 
ո րոնք ևս վե ճի ել քով կա րող են ու նե նալ նյու թա կան և դա տա վա րա կան շա հագրգռ վա ծու-
թյուն, ի սկ ա ռան ձին դեպ քե րում նաև ը նդ հա նուր շահ՝ հայց վո րի կամ պա տաս խա նո ղի կող-
մում հան դես ե կող սուբյեկ տի հետ: Հետ ևա բար « նույն ան ձինք» ար տա հայ տու թյան մեկ-
նա բա նու թյու նը չի կա րող սահ մա նա փակ վել մի այն դա տա վա րու թյան կող մե րով և պետք է 
նե րա ռի նաև եր րորդ ան ձանց, ի սկ որ պես ո ւղ ղոր դող չա փա նիշ պետք է դի տարկ վի հա կա-
դիր շա հե րի առ կա յու թյու նը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև: Նման մեկ նա բա նու թյունն 
ար դա րաց ված է, քա նի որ դա տա կան պրակ տի կա յում հան դի պում են ի րա վի ճակ ներ, ե րբ 
վե ճի կող մե րը, ցան կա նա լով վե րա բա ցել նախ կի նում քնն ված գոր ծը, ձևա կա նո րեն փո փո-
խում են քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի դա տա վա րա կան կար գա վի-
ճա կը և նոր հայց հա րու ցում: 

Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նույն ան ձանց 
միջև, նույն ա ռար կայի մա սին միև նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե րյալ դա տա րա նի` օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտած վճ ռի առ կա յու թյան հիմ քով քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հար-
ցը լու ծե լիս դա տա րա նը չպետք է մի այն հաշ վի առ նի հայց վո րի և պա տաս խա նո ղի կող մում 
հան դես ե կող ան ձանց նույ նա կան լի նե լու հան գա ման քը, այլ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
կազ մը հա մընկ նե լու պա րա գա յում, ան կախ դա տա վա րա կան կար գա վի ճա կից, հաշ վի առ նե-
լով նյու թաի րա վա կան հա րա բե րու թյան բնույ թը, պաշտ պա նու թյան են թա կա օբյեկ տը՝ պետք 
է պար զի, թե ա րդյոք նույնն են նախ կի նում քնն ված և տվյալ պա հին քնն վող գոր ծե րով հա-
կա դիր շա հե րով օ ժտ ված ան ձինք:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հիմ քով կար ճե-
լով գոր ծի վա րույ թը, պատ ճա ռա բա նել է, որ տվյալ պա րա գա յում նույն ան ձանց միջև, նույն 
ա ռար կայի մա սին միև նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե րյալ առ կա է դա տա րա նի` օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտած վճիռ, այն է՝ թիվ Ե ԱՔԴ/1112/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով օ րի նա կան ու ժի 
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մեջ մտած վճի ռը: Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վկա յա կոչ ված գոր ծով և սույն քա ղա քա ցի-
ա կան գոր ծով կող մե րը հա մընկ նում են, եր կու գոր ծե րով ներ կա յաց ված հայ ցա դի մումն ե րի 
հիմ քում դր ված է նույն հիմ քը, ի սկ հայ ցի ա ռար կան նույ նա կան է:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, բե կա նե լով Դա տա րա նի վճի ռը, նշել է, որ տվյալ դեպ քում 
թիվ Ե ԱՔԴ/1112/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով և սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով տար բեր է 
սուբյեկ տային կազ մը, քա նի որ տար բեր վում են եր կու քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով հայց վոր-
նե րը, այ սինքն՝ մի դեպ քում որ պես հայց վոր հան դես է ե կել Վե նե րա Գալս տյա նը, ի սկ սույն 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով՝ Ար տակ Գալս տյա նը: Բա ցի այդ, տար բեր են նաև պա տաս խա-
նո ղին ո ւղղ ված նյու թաի րա վա կան պա հանջ նե րը, քա նի որ թիվ Ե ԱՔԴ/1112/02/13 քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով հայց վո րի պա հան ջը ե ղել է Եր ևան քա ղա քի Բաղ րա մյան պո ղո տայի 77-րդ 
շեն քի թիվ 8 ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լը, ի սկ սույն 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ներ կա յաց վել է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու պա-
հանջ: 

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս-
տե րը և գնա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյու նը՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով և թիվ Ե ԱՔԴ/1112/02/13 քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի կազ մը և պա հան ջը նույնն են: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը պայ մա նա վոր ված է հետ ևյա լով.

 Սույն գոր ծով որ պես հայց վոր հան դես է գա լիս Ար տակ Գալս տյա նը, որ պես պա տաս-
խա նող ներ՝ Ար թուր Ա նդ րե ա սյա նը, Դո նա րա Նա զա րյա նը, Ռու բեն Բա բա կե խյա նը, ի սկ եր-
րորդ ան ձինք՝ Կա րեն Թու մի կյա նը, Բան կը, «Ա մե րի ա բանկ» ՓԲԸ-ն, Կա դաստ րը, Վե նե րա 
Գալս տյա նը, Եր ևա նի Նոր Նորք նո տա րա կան տա րած քի նո տար Էդ վարդ Մա կա րյա նը:

 Թիվ Ե ԱՔԴ/1112/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով որ պես հայց վոր հան դես է ե կել Վե նե-
րա Գալս տյա նը, որ պես պա տաս խա նող ներ՝ Ար թուր Ա նդ րե ա սյա նը, Դո նա րա Նա զա րյա նը, 
Ռու բեն Բա բա կե խյա նը, ի սկ եր րորդ ան ձինք՝ Կա րեն Թու մի կյա նը, Բան կը, «Ա մե րի ա բանկ» 
ՓԲԸ-ն, Կա դաստ րը, Ար տակ Գալս տյա նը, Եր ևա նի Նոր Նորք նո տա րա կան տա րած քի նո-
տար Էդ վարդ Մա կա րյա նը, Եր ևա նի Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար Է. Դա նի ե-
լյա նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եր կու քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
կազ մի ու սումն ա սի րու թյան ար դյուն քում ար ձա նագ րում է, որ դրանք, ը ստ է ու թյան, հա մընկ-
նում են (մի ակ տար բե րու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ թիվ Ե ԱՔԴ/1112/02/13 քա ղա քա ցի ա-
կան գոր ծով եր րորդ ան ձ Եր ևա նի Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար Է. Դա նի ե լյա նը 
սույն գոր ծին չի մաս նակ ցում, սա կայն նշ ված հան գա մանքն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ 
չի կա րող՝ հաշ վի առ նե լով, որ վեր ջի նիս մաս նակ ցու թյու նը նա խորդ գոր ծին պայ մա նա վոր-
ված է ե ղել մի այն ա ծան ցյալ պա հան ջի մա սով): Ի նչ վե րա բե րում է այն հան գա ման քին, որ 
սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով հայց վորն Ար տակ Գալս տյանն է, ի սկ թիվ Ե ԱՔԴ/1112/02/13 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով՝ Վե նե րա Գալս տյա նը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա-
րում փաս տել, որ սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վե նե րա Գալս տյա նը հան դես է գա լիս որ-
պես վե ճի ա ռար կայի նկատ մամբ ի նք նու րույն պա հանջ ներ չներ կա յաց նող եր րորդ ան ձ, ի սկ 
Ար տակ Գալս տյա նը նույն կար գա վի ճա կով մաս նակ ցել է թիվ Ե ԱՔԴ/1112/02/13 քա ղա քա ցի-
ա կան գոր ծին: Այ դու հան դերձ, դա տա վա րա կան կար գա վի ճա կի տար բե րու թյու նը չի կա րող 
բա ցա ռել սույն գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու « նույն ան ձանց» պայ մա նի առ կա յու թյու նը, քա նի 
որ Վե նե րա Գալս տյա նը և Ար տակ Գալս տյա նը վե ճի ա ռար կա գույ քի ը նդ հա նուր սե փա-
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կա նու թյան մաս նա կից ներն են, փոխ կա պակց ված են նյու թաի րա վա կան շա հե րով և ի րենց 
դա տա րան դի մե լու ի րա վունքն ի րաց րել են նույն ա ռար կայի կա պակ ցու թյամբ: Մաս նա վո-
րա պես՝ վեր ջին ներս հան դի սա ցել են Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր հա մայն քի Բաղ րա մյան պո-
ղո տայի 77-րդ շեն քի թիվ 8 բնա կա րա նի հա մա սե փա կա նա տե րեր, եր կու քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծե րով էլ Վե նե րա Գալս տյա նը և Ար տակ Գալս տյանն ա կն կա լել են վի ճե լի գույ քի նկատ-
մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վե րա կանգ նում, ին չից հետ ևում է, որ վեր ջին նե րիս ի րա-
վա կան շա հե րը փոխ կա պակց ված են, հա մընկ նում են և հա կադր վում են գոր ծին մաս նակ-
ցող մյուս ան ձանց շա հե րին: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, 
որ եր կու քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով էլ հան դես են ե կել հա կա դիր շա հե րով օ ժտ ված նույն 
ան ձինք, ի սկ վեր ջին նե րիս կար գա վի ճա կի փո փո խու մը կրել է զուտ ձևա կան բնույթ: 

Ինչ վե րա բե րում է եր կու քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով հայ ցի հիմ քին և ա ռար կային, 
ա պա դրանց վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել հետ ևյա լը.

 Հայ ցի տար րե րը նրա բաղ կա ցու ցիչ մա սերն են, ո րոնք ո րո շում են նրա բո վան դա կու-
թյու նը, նրա ի րա վա կան բնույ թը և հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ան հա տա կա նաց նել հայ ցը, 
այն տար բե րել նույ նա կան հայ ցե րից, հետ ևա բար և լու ծել նույն կող մե րի միջև, նույն տար րե-
րով հա րուց վող հայ ցե րը կր կին ան գամ վա րույթ չըն դու նե լու հար ցը (տե՛ս, Ա նիկ Մնա ցա կա
նյանն ը նդ դեմ Ռու բիկ Ա սատ րյա նի թիվ Ե ԷԴ/0466/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա
բեկ դա տա րա նի 05.10.2011 թվա կա նի ո րո շու մը): Փաս տո րեն, հայցն ան հա տա կա նաց վում է 
իր այս եր կու տար րե րի՝ հայ ցի հիմ քի և ա ռար կայի շնոր հիվ:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շումն ե րում ան դրա դար ձել է « հայ ցի ա ռար կա» 
օ րենսդ րա կան եզ րույ թին և նշել, որ հայ ցի ա ռար կան հայց վո րի պա հանջն է` ո ւղղ ված պա-
տաս խա նո ղին կամ պա տաս խա նող նե րին (տե՛ս, Լա րի սա Բա բա սյանն ը նդ դեմ Ալ բերտ Հու
նա նյա նի թիվ Ե ԷԴ/1373/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 11.05.2011 
թվա կա նի ո րո շու մը)։ 

Նախ կի նում կա յաց ված ո րո շումն ե րում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ հայ ցի փաս-
տա կան հիմքն այն հան գա մանք ներն են, ո րոնց հետ նյու թա կան ի րա վուն քի նոր մը կա պում 
է ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը, փո փո խու մը կամ դա դա րու մը: Հայ ցի փաս-
տա կան հիմքն ը ստ է ու թյան ի րա վա բա նա կան փաս տերն են, հան գա մանք նե րը, ո րոնք հիմք 
են հան դի սա ցել հայց վո րի պա հան ջի հա մար (տե՛ս, Ա նիկ Մնա ցա կա նյանն ը նդ դեմ Ռու
բիկ Ա սատ րյա նի թիվ Ե ԷԴ/0466/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
05.10.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց ված ո րոշ մամբ նշել է, որ հայ ցի փաս տա-
կան հիմ քից բա ցի հայ ցի տար րե րի մեջ նե րառ վում է նաև հայ ցի ի րա վա կան հիմ քը, ո րն այն 
ի րա վա կան նոր մե րի հա մակ ցու թյունն է, որ կար գա վո րում է վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու-
նը: Չնա յած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը հայց վո րից չի պա հան ջում 
հայ ցա դի մու մում նշել այն ի րա վա կան նոր մե րը, ո րոնց վրա հիմն վում է հայ ցա պա հան ջը, այ-
նո ւա մե նայ նիվ, հայց վո րը բա ցի փաս տա կան հան գա մանք նե րից, կա րող է հայ ցա դի մու մում 
նշել այն ի րա վա կան նոր մե րը, ո րոնց հի ման վրա կող մե րի միջև ծա գել են հա մա պա տաս-
խան ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ, և ո րը վեր ջի նիս հիմք է տա լիս առ կա փաս տա կան հան-
գա մանք նե րի հետ մի ա սին ներ կա յաց նել հա մա պա տաս խան պա հանջ (տե՛ս, Վի գեն Ու րու
շա նյանն ը նդ դեմ Սու րիկ Սեդ րա կյա նի թիվ Ե ՇԴ/0473/02/10 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
27.05.2011 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Ամ փո փե լով վկա յա կոչ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ-
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նում է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տում նշ ված՝ « նույն ա ռար կայի մա սին» ար-
տա հայ տու թյու նը վե րա բե րում է հայ ցի ա ռար կային, այ սինքն՝ պա տաս խա նո ղին ո ւղղ ված 
նյու թաի րա վա կան պա հան ջին, ո րի վե րա բե րյալ դա տա րա նը դա տա կան ա կտ է կա յաց նում: 
Ի նչ վե րա բե րում է հայ ցի հիմ քին, ա պա այն կա րող է նույ նաց վել և՛ հայ ցի փաս տա կան հիմ-
քե րով, և՛ հայ ցի ի րա վա կան հիմ քե րով:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ թիվ Ե ԱՔԴ/1112/02/13 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով հայց վոր Վե նե րա Գալս տյա նը պա հան ջել է 31.08.2010 թվա կա նին Ար տակ Գալս-
տյա նի, Վե նե րա Գալս տյա նի և Կա րեն Թու մի կյա նի միջև Նոր Նորք նո տա րա կան տա րած-
քի նո տար Է. Մա կա րյա նի կող մից վա վե րաց ված ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, 12.04.2011 
թվա կա նին Կա րեն Թու մի կյա նի, Ար թուր Ա նդ րե ա սյա նի և «Յու նի բանկ» ՓԲԸ-ի միջև կնք-
ված ա ռու վա ճառ քի և հի փո թե քի պայ մա նա գի րը, 07.11.2012 թվա կա նին Ար թուր Ա նդ րե ա սյա-
նի և Դո նա րա Նա զա րյա նի միջև կնք ված գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, 02.05.2013 
թվա կա նին Ռու բեն Բա բա կե խյա նի, Կա րեն Բա բա կե խյա նի, Դո նա րա Նա զա րյա նի և «Ա մե-
րի ա բանկ» ՓԲԸ-ի միջև կնք ված ան շարժ գույ քի գրա վադր մամբ վար կային պայ մա նա գիրն 
ան վա վեր ճա նա չել և կի րա ռել ան վա վե րու թյան հետ ևանք ներ` ճա նա չել Ար տակ Գալս տյա նի 
և Վե նե րա Գալս տյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: Այ սինքն՝ Վե նե րա Գալս տյա նի դա-
տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման վերջ նա կան նպա տակն ո ւղղ ված է ե ղել Եր-
ևան քա ղա քի Բաղ րա մյան պո ղո տայի 77-րդ շեն քի թիվ 8 ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իր և 
Ար տակ Գալս տյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ճա նաչ մա նը, որ պի սի պա հան ջը, սա կայն, 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տով մերժ վել է:

 Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Ար տակ Գալս տյա նը պա հան ջել է Կա րեն Թու մի կյա նի, 
Ար թուր Ա նդ րե ա սյա նի և Բան կի միջև 12.04.2011 թվա կա նին կնք ված թիվ 849 ան շարժ գույ քի 
ա ռու վա ճառ քի և հի փո թե քի պայ մա նա գի րը և դրա հի ման վրա Եր ևա նի Բաղ րա մյան պո-
ղո տայի 77-րդ շեն քի թիվ 8 բնա կա րա նի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման 
մի աս նա կան թիվ 01-003 4-94 մա տյա նի 203 հա մա րի տակ 20.12.2011 թվա կա նին կա տար-
ված պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չել, ան վա վե րու թյան հետ ևանք ներ կի րա ռել և 
07.11.2012 թվա կա նին Ար թուր Ա նդ րե ա սյա նի և Դո նա րա Նա զա րյա նի միջև կնք ված գույ քի 
ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, դրա հի ման վրա 12.11.2012 թվա կա նի թիվ 01-003-01223-0150 
կա դաստ րային ծած կագ րով ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրան-
ցումն ան վա վեր ճա նա չել, Վե նե րա Գալս տյա նի, Ար տակ Գալս տյա նի և Կա րեն Թու մի կյա նի 
միջև 31.08.2010 թվա կա նին կնք ված և Նոր Նորք նո տա րա կան տա րած քի նո տար Էդ վարդ 
Մա կա րյա նի կող մից վա վե րաց ված` սե ղա նա մա տյա նում 4314 հա մա րի տակ գրանց ված ան-
շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը և դրա հի ման վրա Կա րեն Թու մի կյա նի ան վամբ 
գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մի աս նա կան թիվ 01-003 4-94 մա-
տյա նի 203 հա մա րի տակ 02.09.2010 թվա կա նին կա տար ված պե տա կան գրան ցումն ա ռո չինչ 
ճա նա չել, և Ար տակ Գալս տյա նի և Վե նե րա Գալս տյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը վե-
րա կանգ նել: Այ սինքն՝ այս պա րա գա յում նույն պես Ար տակ Գալս տյա նի դա տա կան պաշտ-
պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա ցու մը նպա տա կաուղղ ված է ե ղել Եր ևան քա ղա քի Բաղ րա մյան 
պո ղո տայի 77-րդ շեն քի թիվ 8 ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ճա-
նաչ մա նը: Ը նդ ո րում, այս պա րա գա յում խմ բագ րա կան բնույ թի փո փո խու թյուն ներն օ րեն քի 
տե սան կյու նից չեն կա րող կար ևոր վել, քա նի որ վերջ նա կան ար դյուն քում Ար տակ Գալս տյա-
նի և Վե նե րա Գալս տյա նի կող մից ա կն կալ վել է վի ճե լի գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 
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ի րա վուն քի ձեռք բե րում: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ եր կու քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով հայց վոր նե րի նյու թաի րա վա կան պա հանջ նե րը նույ նաբ նույթ են: 

Ա վե լին, նշ ված եր կու քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով հայ ցե րը նույ նա նում են նաև ի րենց 
հիմ քե րով՝ այդ թվում և՛ ի րա վա կան, և՛ փաս տա կան: Այս պես՝ թիվ Ե ԱՔԴ/1112/02/13 քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծով 03.06.2014 թվա կա նի վճ ռի հա մա ձայն՝ տվյալ քա ղա քա ցի ա կան գոր-
ծով հայց վոր Վե նե րա Գալս տյա նը, վկա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 275-րդ, 
289-րդ, 303-րդ, 306-րդ և 313-րդ հոդ ված նե րը, նշել է, որ հան դի սա նում է Եր ևան քա ղա քի 
Ա րաբ կիր հա մայն քի Բաղ րա մյան պո ղո տայի 77-րդ շեն քի թիվ 8 բնա կա րա նի ի րա կան սե-
փա կա նա տե րը, քա նի որ 31.08.2010 թվա կա նին իր և Կա րեն Թու մի կյա նի միջև կնք ված պայ-
մա նա գի րը կրել է ձևա կան բնույթ: Նշ ված պայ մա նա գի րը կն քե լու նպա տա կը ե ղել է Կա րեն 
Թու մի կյա նից հի փո թե քային վար կով բնա կա րանն իր ան վամբ վե րաձ ևա կեր պե լը:

 Սույն գոր ծով Ար տակ Գալս տյա նը, վկա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 275-
րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 304-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, 306-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը և 313-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տը, հայ ցա դի մու մով նշել է, որ իր և Կա րեն Թու մի կյա նի միջև 31.08.2010 
թվա կա նին կնք ված ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը կրել է ձևա կան բնույթ: Նշ ված պայ մա-
նա գի րը ե ղել է կեղծ, քա նի որ կնք վել է ա ռանց ի րա վա կան հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նե լու 
մտադ րու թյան: 

Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ եր կու քա ղա քա ցի ա կան գոր ծերն էլ հա րուց վել են նույն 
հիմ քով, այ սինքն՝ հայց վոր նե րի կող մից եր կու դեպ քում էլ հայ ցի հիմ քում դր վել են նույն ի րա-
վա կան և փաս տա կան հիմ քե րը: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ թիվ 
Ե ԱՔԴ/1112/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն 
վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մից 03.06.2014 թվա կա-
նին կա յաց ված և օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով և սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ան ձինք 
նույ նա կան են, վե ճը վե րա բե րել է միև նույն ա ռար կային և ու նե ցել է նույն հիմ քե րը: Ը ստ 
այդմ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հաս տատ ված է հա մա րում սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա-
րույ թը կար ճե լու հա մար ան հրա ժեշտ՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման ված 
ե րեք պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ 
սույն գոր ծով հայ ցի ներ կա յա ցու մը հե տապն դում է ոչ թե ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ-
պա նու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման, այլ նախ կի նում քնն ված և վերջ նա կան լու ծում ստա ցած 
մեկ այլ դա տա կան գոր ծի (թիվ Ե ԱՔԴ/1112/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի) քո ղարկ ված վե-
րա նայ ման, վե րա բաց ման նպա տակ, ի նչն ան թույ լատ րե լի է ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան 
բա ղադ րիչ հան դի սա ցող դա տա կան ակ տե րի վերջ նա կա նու թյան res judicata սկզ բուն քի 
տե սան կյու նից: Հետ ևա բար Դա տա րա նը, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
խմ բագ րու թյամբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
կե տի հիմ քով կար ճե լով սույն գոր ծի վա րույ թը, կա յաց րել է ը ստ է ու թյան ճիշտ դա տա կան 
ա կտ, ի նչն ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րոգ րյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա-
վա րար` սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու 
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հա մար: Մի ա ժա մա նակ, նկա տի ու նե նա լով, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 24.11.2017 թվա կա նի 
ո րո շու մը բո ղո քարկ վել է ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հիմ քով, ո ւս-
տի Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շումն ամ բող ջու թյամբ են թա կա է բե կան ման հետ ևյալ պատ-
ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 404-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վճ ռա-
բե կու թյան կար գով բո ղո քի քն նու թյան ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գոր ծով կա յաց ված 
դա տա կան ակ տը վե րա նա յում է մի այն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի և հիմն ա վո րումն ե րի սահ-
ման նե րում, բա ցա ռու թյամբ սույն օ րենսգր քի 365-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված 
դեպ քե րի: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կաշ կանդ ված չէ բո ղոք բե րած ան ձի պա հան ջով: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 365-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե րի խախ տու մը կամ սխալ կի րա ռու մը դա տա կան 
ակ տի բե կան ման հիմք է, ե թե հան գեց րել է կամ կա րող է հան գեց նել գոր ծի սխալ լուծ ման։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 365-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 11-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ դա տա կան ակ տը բո լոր դեպ քե րում են թա կա է բե կան ման, ե թե` ստո րա-
դաս դա տա րա նում առ կա է ե ղել գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հիմք։ 

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ան կախ բո ղո քի հիմ քե րից և հիմն ա վո րումն ե րից` 
դա տա կան ակ տը են թա կա է բե կան ման, ե թե առ կա են սույն 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: 

 Հետ ևա բար, հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 24.11.2017 
թվա կա նի ո րո շու մը բո ղո քարկ վել է ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ-
բագ րու թյամբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
կե տի հիմ քով, ո ւս տի վե րը նշ ված նոր մե րի հիմն ա վո րումն ե րով գոր ծի վա րույ թը են թա կա է 
կարճ ման ամ բող ջու թյամբ։

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի րա-
ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե-
տով սահ ման ված՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լու՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան-
չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամկ ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամկ ե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն-
վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր։ 
Հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի 
խախտ ման տե սան կյու նից։ 

Տ վյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա-
կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե-
րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա-
մանք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է ։

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա կան 
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ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 քն նու թյան հետ կապ-
ված այլ ծախ սե րից։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 3-րդ կե տե-
րի 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: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը, ո րի դեմ 
կա յաց վել է եզ րա փա կիչ դա տա կան ա կտ, 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, ի նչ 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 
ան հրա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց-
ման հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-
ձայն` վե րաքն նիչ կամ վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քն նու 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 ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ գլ խի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, որ-
պի սի պայ ման նե րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շումն են թա կա է բե կան ման, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի րա վա կար գա վո րու մը, գտ նում է, որ Ար տակ Գալս տյա նից հօ գուտ Դո-
նա րա Նա զա րյա նի և Ռու բեն Բա բա կե խյա նի են թա կա է բռ նա գանձ ման 60.000 ՀՀ դրամ՝ 
որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու-
մար:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ, 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 24.11.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ-
թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 06.05.2017 թվա կա նի 
վճ ռին: 

2. Ար տակ Գալս տյա նից հօ գուտ Դո նա րա Նա զա րյա նի և Ռու բեն Բա բա կե խյա նի բռ նա-
գան ձել 60.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան 
տուր քի հա տուց ման գու մար: 

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ՇԴ/0024/16/17 
դա տա րա նի ո րո շում         2019թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ՇԴ/0024/16/17    
 Նա խա գա հող դա տա վոր` Լ. Գրի գո րյան 
Դա տա վոր ներ` Գ. Խան դա նյան 
 Հ. Ե նո քյան

 
ՈՐՈՇՈՒՄ

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
զե կու ցող  Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ 
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 01-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Մի քայել Մկրտ չյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Պայ ծառ Քո չա-

րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 04.10.2018 թվա կա նի 
ո րոշ ման դեմ` ը ստ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան Պոլ ևա-
յա պոչ տա թիվ 04436 զո րա մա սի միջ նոր դու թյան` Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 5-րդ կա յա զո-
րային զին վո րա կան դա տա րա նի թիվ 2-19/2017 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 13.03.2017 թվա կա-
նին կա յաց րած դա տա կան ակ տը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ճա նա չե լու և 
հար կա դիր կա տար ման մի ջոց ներ կի րա ռե լու պա հանջ նե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
 Դի մե լով դա տա րան` Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան 

Պոլ ևա յա պոչ տա թիվ 04436 զո րա մա սը պա հան ջել է ճա նա չել Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 
5-րդ կա յա զո րային զին վո րա կան դա տա րա նի թիվ 2-19/2017 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
13.03.2017 թվա կա նին կա յաց րած վճի ռը և թույ լատ րել դրա կա տա րու մը Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան տա րած քում:
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ՀՀ Շի րա կի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Լ. Խա չատ-
րյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 04.05.2018 թվա կա նի «Օ տա րերկ րյա պե տու թյան դա տա րա նի 
դա տա կան ակ տը ՀՀ տա րած քում ճա նա չե լու և հար կա դիր կա տար ման մի ջոց ներ կի րա ռե լու 
մա սին» ո րոշ մամբ նշ ված միջ նոր դու թյու նը բա վա րար վել է: 

 ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
04.10.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Մի քայել Մկրտ չյա նի ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո ղո քը 
մերժ վել է, և Դա տա րա նի 04.05.2018 թվա կա նի ո րո շու մը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Մի քայել Մկրտ չյա նի ներ կա յա ցու ցի չը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը. 
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է « Քա ղա քա ցի ա կան, ըն տա նե կան և քրե ա կան գոր

ծե րով ի րա վա կան օգ նու թյան և ի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին» 22.01.1993 թվա
կա նի Մինս կի կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ Մինս կի կոն վեն ցի ա) 20րդ, 55րդ հոդ ված նե րը, 
ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 247 7րդ հոդ վա ծի 1ին կե տը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ չնա յած ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված է 

օ տա րերկ րյա դա տա կան ակ տե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ճա նա չե լու 
և կա տա րու մը թույ լատ րե լու հնա րա վո րու թյուն, այ նո ւա մե նայ նիվ դա տա րան նե րը պար տա-
վոր են պար զել, թե ա րդյոք պահ պան վել են մի ջազ գային պայ մա նագ րի պա հանջ նե րը: Տվյալ 
դեպ քում Դա տա րա նի և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից խախտ վել է Մինս կի կոն վեն ցի այի 
20-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը, քա նի որ վի ճե լի գույ քը գտն վում է ՀՀ Շի րա կի մար զի Գյում րի 
քա ղա քում, այ սինքն՝ սույն գոր ծը քնն վել է Մինս կի կոն վեն ցի այով սահ ման ված ը նդ դա տու-
թյան կա նոն նե րի խախտ մամբ, քա նի որ վե ճը պետք է լուծ վեր ՀՀ դա տա րան նե րի կող մից:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « վե րաց նել Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 04.10.2018 թվա կա նի ո րո շու մը կամ բե կա նել դա տա կան ակ տը՝ գործն ու ղար կե լով 
ստո րա դաս դա տա րան՝ նոր քն նու թյան»:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը.
1. Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 5-րդ կա յա զո րային զին վո րա կան դա տա րա նի 13.03.2017 

թվա կա նի վճ ռով բա վա րար վել է Պոլ ևա յա պոչ տա թիվ 04436 զո րա մա սի հայցն ը նդ դեմ 
Մի քայել Մկրտ չյա նի և նրա ըն տա նի քի ան դամն եր Հաս միկ Խա չատ րյա նի, Լե նա և Մա նյա 
Մկրտ չյան նե րի` ծա ռայո ղա կան բնա կե լի տա րած քից վտար ման պա հան ջի մա սին: Դա տա-
րա նը վճ ռել է ՀՀ Գյում րի քա ղա քի Շի րա կա ցու փո ղո ցի թիվ 8 զին վո րա կան ա վա նի թիվ 
17 շեն քի 27-րդ բնա կա րան հաս ցե ում գտն վող ծա ռայո ղա կան բնա կե լի տա րա ծու թյու նից 
օ գտ վե լու` Մի քայել Մկրտ չյա նի և նրա ըն տա նի քի ան դամն եր Հաս միկ Խա չատ րյա նի, Լե-
նա և Մա նյա Մկրտ չյան նե րի ի րա վուն քը կորց րած ճա նա չել և վեր ջին նե րիս պար տա վո րեց-
նել ա զա տել վե րոն շյալ բնա կե լի տա րա ծու թյու նը: Նշ ված վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտել 
21.06.2017 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 5-7):
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2. Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան Պոլ ևա յա պոչ տա 
թիվ 04436 զո րա մա սի հրա մա նա տա րի կող մից 07.12.2017 թվա կա նին միջ նոր դու թյուն է ներ-
կա յաց վել դա տա րան՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 5-րդ կա յա զո րային զին վո րա կան դա տա-
րա նի 13.03.2017 թվա կա նի վճի ռը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ճա նա չե լու և 
հար կա դիր կա տար ման մի ջոց ներ կի րա ռե լու մա սին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 4, 18-19):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե-

լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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՝ ա ռեր ևույթ առ կա է մար-
դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմն ա րար խախ տում այն հիմն ա վոր մամբ, որ Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տր վել Մինս կի կոն վեն ցի այի 20-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
և 55-րդ հոդ վա ծի «դ» կե տի խախ տում, ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը:

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա
մա րում ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. ա րդյո՞ք օ տա րերկ րյա պե տու
թյան դա տա կան ակ տը Մինս կի կոն վեն ցի այի դրույթ նե րին հա մա պա տաս խան կա րող է ճա
նաչ վել և թույ լատր վել կա տար ման, ե թե այն կա յաց վել է ՀՀ տա րած քում գտն վող ան շարժ 
գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի կամ գույ քային այլ ի րա վունք նե րի վե րա բե
րյալ հայ ցե րով: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը 
ի նք նիշ խան, ժո ղովր դա վա րա կան, սո ցի ա լա կան, ի րա վա կան պե տու թյուն է: 

Ի րա 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 ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2476-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային պայ մա նագ րե րին հա մա պա տաս խան, օ տա րերկ-
րյա պե տու թյուն նե րի դա տա րան նե րի քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով կա յաց րած վճիռ նե րը, 
ո րո շումն ե րը, ի նչ պես նաև օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի ար բիտ րա ժային տրի բու նալ նե րի 
վճիռ նե րը և ո րո շումն ե րը (այ սու հետ` դա տա կան ակ տեր), ո րոնք կա տա րում են պա հան ջում, 
են թա կա են ճա նաչ ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում: (…) Նույն հոդ վա ծի 
2-րդ կե տով սահ ման ված են օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի դա տա կան ակ տե րը Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նա չե լու վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լու՝ ՀՀ դա տա րան նե րի 
ի րա վա սու թյուն նե րը: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 2477-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ օ տա րերկ րյա պե տու թյան դա տա-
րա նի դա տա կան ակ տը կամ մի ջազ գային ար բիտ րա ժի ո րո շու մը ճա նա չե լու վե րա բե րյալ 
ո րո շում կա յաց նե լիս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա սու դա տա րա նը պար զում է 
մի այն, թե որ քա նով է օ տա րերկ րյա պե տու թյան դա տա րա նի դա տա կան ակ տը կամ մի ջազ-
գային ար բիտ րա ժի ո րո շու մը հա մա պա տաս խա նում այն պա հանջ նե րին, ո րոնք սահ ման ված 
են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մա պա տաս խան մի ջազ գային պայ մա նագ րով:

09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով օ տա րերկ րյա դա տա կան ակ տե րը ճա նա չե լու և կա-
տար ման թույ լատ րե լու վե րա բե րյալ դի մումն ե րով գոր ծե րի վա րույ թը կար գա վոր վում է նույն 
օ րենսգր քի 52-րդ գլ խով: Ը նդ ո րում, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 353-
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րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` դի մու մը քն նող դա տա րա նը գոր ծի քն նու թյան ըն թաց-
քում պար զում է մի այն, թե որ քա նով է օ տա րերկ րյա դա տա կան ակ տը հա մա պա տաս խա նում 
նույն գլ խով և ՀՀ մի ջազ գային պայ մա նագ րով նա խա տես ված պա հանջ նե րին:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ը ստ «Ին տեր պայպ Ո ւկ րաի նա» ՍՊԸի միջ նոր դու թյան` Ո ւկ
րաի նայի ա ռևտ րաար դյու նա բե րա կան պա լա տին կից գոր ծող մի ջազ գային կո մեր ցի ոն ար
բիտ րա ժային դա տա րա նի 11.02.2011 թվա կա նի վճի ռը ճա նա չե լու և Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան տա րած քում կա տա րու մը թույ լատ րե լու պա հանջ նե րի մա սին, թիվ Ե ԿԴ/0024/16/12 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 30.04.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ ան դրա դար ձել է օ տա րերկ րյա 
դա տա կան ակ տե րի ճա նաչ ման և կա տար ման ի նս տի տու տի նշա նա կու թյա նը` մաս նա վո րա-
պես ար ձա նագ րե լով, որ կա տա րում պա հան ջող օ տա րերկ րյա դա տա կան ակ տի ճա նա չու մը 
ՀՀ դա տա րան նե րի կող մից այդ ակ տե րին այն պի սի ի րա վա կան հատ կա նիշ նե րի տրա մադ-
րումն է, ո րոն ցով օ ժտ ված են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա րան նե րի` օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րը, և այդ ակ տի ի րա վա կան գոր ծո ղու թյան թույ լատ րու մը 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում: Այլ կերպ ա սած՝ կա տա րում պա հան ջող օ տա-
րերկ րյա դա տա կան ակ տը մի այն ճա նաչ ման ար դյուն քում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նում ձեռք բե րում պար տա դի րու թյան և կա տա րե լի ու թյան հատ կա նիշ ներ։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օ տա րերկ րյա պե տու թյան դա տա կան ակ տը 
ճա նա չե լիս և կա տար ման թույ լատ րե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել ի նչ պես ՀՀ ներ պե տա-
կան օ րենսդ րու թյան, այն պես էլ մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի պա հանջ նե րը:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան միջև 16.03.1995 թվա-
կա նին ստո րագր վել է « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան միջև 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ռու սաս տա նյան ռազ մա կա յա նի մա սին» պայ-
մա նա գի րը, ո րի ան բա ժա նե լի մաս հան դի սա ցող թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ռու սաս տա նյան ռազ մա բա զայի 
գտն վե լու հետ կապ ված գոր ծե րով ի րա վա սու թյան և փո խա դարձ ի րա վա կան օգ նու թյան 
հար ցե րը կար գա վոր վում են կող մե րի ա ռան ձին հա մա ձայ նագ րով:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան միջև 09.08.1997 թվա-
կա նին ստո րագր վել է « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան միջև 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ռու սաս տա նյան ռազ մա կան բա զայի գտն վե-
լու հետ կապ ված գոր ծե րով ի րա վա սու թյան և փո խա դարձ ի րա վա կան օգ նու թյան հար ցե րի 
վե րա բե րյալ» հա մա ձայ նա գի րը, ո րի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` կող մե րի ի րա վա սու մար մին-
նե րը մի մյանց ի րա վա կան օգ նու թյուն են ցույց տա լիս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա-
րած քում ռու սաս տա նյան ռազ մա կան բա զայի գտն վե լու հետ կապ ված քա ղա քա ցի ա կան, ըն-
տա նե կան, քրե ա կան գոր ծե րով և վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով: 
Հա մա ձայն [ Մինս կի] կոն վեն ցի այի` ի րա վա կան օգ նու թյունն իր մեջ նե րա ռում է փաս տաթղ-
թե րի հանձն ման մա սին խնդ րանք նե րի կա տա րու մը և դա տա վա րա կան, հե տա խու զա կան և 
այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի վա րույ թը: Նշ ված հա մա ձայ նա գի րը մաս նա վո րա պես ան շարժ գույ քի 
հետ կապ ված քա ղա քա ցի աի րա վա կան վե ճե րի ի րա վա սու թյան մա սով դրույթ ներ չի պա րու-
նա կում:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 
միջև քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով ի րա վա կան օգ նու թյան հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե-
րում գոր ծում է Մինս կի կոն վեն ցի ան, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ-
նալ տվյալ կոն վեն ցի այի կար գա վո րումն ե րին: 
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Այս պես, Մինս կի կոն վեն ցի ան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար ու ժի մեջ է մտել 
21.12.1994 թվա կա նին և, ի թիվս այլ նի, կար գա վո րում է պայ մա նա վոր վող կող մե րի միջև քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով ի րա վա կան օգ նու թյան և ի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հետ 
կապ ված հար ցե րը:

 Մինս կի կոն վեն ցի այի 6-րդ բա ժի նը վե րա բե րում է ո րո շումն ե րի ճա նաչ մա նը և կա տար-
մա նը: Մաս նա վո րա պես՝ Մինս կի կոն վեն ցի այի 51-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր 
Պայ մա նա վոր վող կողմ, նույն կոն վեն ցի այով նա խա տես ված պայ ման նե րով, ճա նա չում և 
կա տա րում է այլ Պայ մա նա վոր վող կող մե րի տա րածք նե րում ըն դուն ված հետ ևյալ ո րո շում-
նե րը՝ 

ա) քա ղա քա ցի ա կան և ըն տա նե կան գոր ծե րով ար դա րա դա տու թյան մար մին նե րի ո րո-
շումն ե րը, նե րա ռյալ՝ նման գոր ծե րով դա տա րա նի հաս տա տած հաշ տու թյան հա մա ձայ նագ-
րերն ու դրա մա կան պար տա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ նո տա րա կան ակ տե րը (այ սու հետ՝ 
ո րո շումն եր) (...):

 Մինս կի կոն վեն ցի այի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ 51-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված ո րո շումն ե րի ճա նաչ ման և հար կա դիր կա տար ման թույլտ վու թյան մա սին միջ նոր-
դու թյուն նե րը քնն վում են այն Պայ մա նա վոր վող կող մի դա տա րան նե րում, ո րի տա րած քում 
պետք է ի րա կա նաց վի հար կա դիր կա տա րու մը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ո րո-
շումն ե րի ճա նաչ ման և հար կա դիր կա տար ման թույլտ վու թյան մա սին միջ նոր դու թյուն նե րը 
քն նող դա տա րա նը սահ մա նա փակ վում է պար զե լով, որ պահ պան ված են նույն Կոն վեն ցի-
այով նա խա տես ված պայ ման նե րը: Ե թե այդ պայ ման նե րը պահ պան ված են, դա տա րա նը 
ո րո շում է կա յաց նում հար կա դիր կա տար ման մա սին:

 Մինս կի կոն վեն ցի այի 55-րդ հոդ վա ծի «դ» կե տի հա մա ձայն՝ 52-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված ո րո շումն ե րի ճա նա չու մը և հար կա դիր կա տար ման թույլտ վու թյու նը կա րող են մերժ-
վել, ե թե գոր ծը, նույն կոն վեն ցի այի դրույթ նե րի հա մա ձայն, ի սկ նրա նով չնա խա տես ված 
դեպ քե րում՝ այն Պայ մա նա վոր վող կող մի օ րենսդ րու թյամբ, ո րի տա րած քում ո րո շու մը պետք 
է ճա նաչ վի և կա տար վի, պատ կա նում է այդ կող մի մարմն ի բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյա նը:

 Մինս կի կոն վեն ցի այի 20-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ան շարժ գույ քի նկատ-
մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի և գույ քային այլ ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ հայ ցե րը բա-
ցա ռա պես ը նդ դա տյա են գույ քի գտն վե լու վայ րի դա տա րան նե րին: (...)

 Վե րը նշ ված կոն վեն ցի ոն և ներ պե տա կան ի րա վա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար-
դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ օ տա րերկ րյա պե տու թյան դա տա կան ակ տը 
ճա նա չե լու և կա տար ման թույ լատ րե լու հար ցը լու ծե լիս ՀՀ դա տա րան նե րը չու նեն նշ ված դա-
տա կան ա կտն ը ստ է ու թյան վե րա նայե լու ի րա վա սու թյուն և պետք է սահ մա նա փակ վեն մի-
այն այն պայ ման նե րի առ կա յու թյան ստուգ մամբ, ո րոնց դեպ քում թույ լատր վում է հա մա պա-
տաս խան ո րոշ ման ճա նա չումն ու կա տա րու մը, և մի ա ժա մա նակ պար զեն այն պայ ման նե րի 
բա ցա կա յու թյու նը, ո րոնք հիմք են ճա նա չու մը մեր ժե լու հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ 
է հա մա րում ը նդ գծել, որ Մինս կի կոն վեն ցի այով նա խա տես ված ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի 
առ կա յու թյան և մերժ ման հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում է մի այն դա տա րա նը ո րո շում 
կա յաց նում կա տա րում պա հան ջող օ տա րերկ րյա պե տու թյան դա տա կան ակ տը ճա նա չե լու և 
հար կա դիր կա տա րու մը թույ լատ րե լու մա սին:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ, ի թիվս օ տա րերկ րյա պե տու թյան դա տա-
կան ակ տի ճա նա չու մը և հար կա դիր կա տա րու մը մեր ժե լու այլ հիմ քե րի, Մինս կի կոն վեն ցի-
այի 55-րդ հոդ վա ծի «դ» կե տով նա խա տես ված է, որ օ տա րերկ րյա պե տու թյան դա տա կան 
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ակ տի ճա նա չու մը և հար կա դիր կա տար ման թույլտ վու թյու նը կա րող է մերժ վել, ե թե գոր ծը 
պատ կա նում է այն պե տու թյան մարմն ի բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյա նը, ո րի տա րած քում պետք 
է ճա նաչ վի և կա տար վի հա մա պա տաս խան դա տա կան ակ տը: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա նկա տի ու նե նա լով, որ Մինս կի կոն վեն ցի այի 20-րդ հոդ վա ծի 
հիմ քով ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի և գույ քային այլ ի րա վունք-
նե րի վե րա բե րյալ հայ ցե րը տվյալ գույ քի գտն վե լու վայ րի դա տա րան նե րի բա ցա ռիկ ը նդ դա-
տու թյանն են պատ կա նում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ե թե օ տա րերկ րյա պե տու-
թյան դա տա կան ակ տը կա յաց վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում գտն վող 
ան շարժ գույ քի նկատ մամբ գույ քային ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ, ա պա տվյալ դա տա կան 
ակ տի ճա նա չու մը և հար կա դիր կա տա րու մը են թա կա է մերժ ման: 

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 5-րդ կա յա զո րային 
զին վո րա կան դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով վճռ վել է Գյում րի քա ղա քի Շի-
րա կա ցու փո ղո ցի թիվ 8 զին վո րա կան ա վա նի թիվ 17 շեն քի 27-րդ բնա կա րան հաս ցե ում 
գտն վող ծա ռայո ղա կան բնա կե լի տա րա ծու թյու նից օ գտ վե լու` Մի քայել Մկրտ չյա նի և նրա 
ըն տա նի քի ան դամն եր Հաս միկ Խա չատ րյա նի, Լե նա և Մա նյա Մկրտ չյան նե րի ի րա վուն քը 
կորց րած ճա նա չել և վեր ջին նե րիս պար տա վո րեց նել ա զա տել վե րոն շյալ բնա կե լի տա րա ծու-
թյու նը: Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան Պոլ ևա յա պոչ տա 
թիվ 04436 զո րա մա սի հրա մա նա տա րի կող մից միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց վել Դա տա րան՝ 
վե րոգ րյալ դա տա կան ակ տը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ճա նա չե լու և 
հար կա դիր կա տար ման մի ջոց ներ կի րա ռե լու մա սին:

 Դա տա րա նը 04.05.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ նշ ված միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րել է` 
ար ձա նագ րե լով, որ տվյալ դեպ քում պահ պան վել են Մինս կի կոն վեն ցի այով նա խա տես ված 
պայ ման նե րը, և նույն կոն վեն ցի այով նա խա տես ված միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու հիմ քե րը բա-
ցա կա յում են:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով վե րաքն նիչ բո ղո քը, ար ձա նագ րել է, որ Դա տա րա-
նը, պահ պա նե լով Մինս կի կոն վեն ցի այի պա հանջ նե րը, հիմն ա վոր հետ ևու թյան է հան գել 
այն մա սին, որ վճ ռի ճա նա չու մը մեր ժե լու հիմ քե րը բա ցա կա յում են: 

 Սույն ո րոշ մամբ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո գնա հա-
տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը խախ տել են Մինս կի կոն վեն-
ցի այի 20-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի և 55-րդ հոդ վա ծի «դ» կե տի պա հանջ նե րը` ան տե սե լով 
այն հան գա ման քը, որ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 5-րդ կա յա զո րային զին վո րա կան դա տա-
րան ներ կա յաց ված հայ ցի ա ռար կան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում գտն վող 
ան շարժ գույ քից օ գտ վե լու ի րա վուն քը կորց րած ճա նա չե լու պա հանջն է: Հետ ևա բար տվյալ 
վեճն ը նդ դա տյա էր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա սու դա տա րա նին, քա նի որ ան-
շարժ գույքն օգ տա գոր ծե լու ի րա վուն քը, ո րի դա դար ման հար ցը քնն վել է դա տա կան գոր ծով, 
գույ քային ի րա վունք է (ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 170-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով): Մինչ-
դեռ գոր ծը քնն վել է Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան դա տա րա նի կող մից: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով առ-
կա է ե ղել օ տա րերկ րյա դա տա կան ակ տի ճա նա չու մը և կա տա րու մը մեր ժե լու հիմք, որ պի սի 
հան գա մանքն ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից:

 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
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բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 
հիմ քով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար` նկա տի ու նե նա լով, որ ստո րա-
դաս դա տա րա նը թույլ է տվել դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մի այն պի սի խախ տում, ո րը 
խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը, մաս նա վո րա պես՝ օ տա րերկ րյա դա տա կան 
ակ տի ճա նա չու մը և կա տա րու մը բա ցա ռող հիմ քի առ կա յու թյան` բա ցա ռիկ ը նդ դա տու թյան 
կա նո նի խախտ ման պայ ման նե րում ճա նա չել է օ տա րերկ րյա պե տու թյան դա տա կան ա կտն 
ու թույ լատ րել վեր ջի նիս կա տա րու մը` հան գեց նե լով Մի քայել Մկրտ չյա նի դա տա կան պաշտ-
պա նու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի րա-
ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե-
տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի ա կտն ամ բող ջու թյամբ բե կա նե լու և փո փո խե լու` 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն ա վոր մամբ. 

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան-
չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամկ ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամկ ե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն-
վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր։ 
Հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի 
խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա-
տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան 
շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան-
գա մանք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է ։

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա-
կա յու թյու նը։

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ, 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 04.10.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն` Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան պաշտ պա-
նու թյան նա խա րա րու թյան Պոլ ևա յա պոչ տա թիվ 04436 զո րա մա սի հրա մա նա տա րի՝ Ռու-
սաս տա նի Դաշ նու թյան 5-րդ կա յա զո րային զին վո րա կան դա տա րա նի 13.03.2017 թվա կա նի 
վճի ռը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ճա նա չե լու և հար կա դիր կա տար ման 
մի ջոց ներ կի րա ռե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը մեր ժել:

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Սնան կու թյան գործ թիվ  Ե ԿԴ/0612/04/16 
դա տա րա նի ո րո շում    2019թ.
Ս նան կու թյան գործ թիվ Ե ԿԴ/0612/04/16    
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝  Ն. Մար գա րյան

 
Ո ՐՈ ՇՈՒՄ

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան 
պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
 զե կու ցող  Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ 
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի ապ րի լի 16-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Հայկ Ջա վա խյա նի և Վար դան Աբ րա հա մյա նի վճ ռա-

բեկ բո ղոք նե րը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 18.09.2018 թվա կա նի ո րոշ ման 
դեմ` ը ստ դի մու մի Հայկ Ջա վա խյա նի ը նդ դեմ Վար դան Աբ րա հա մյա նի՝ սնանկ ճա նա չե լու 
պա հան ջի մա սին,

 ՊԱՐ ԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Հայկ Ջա վա խյա նը պա հան ջել է Վար դան Աբ րա հա մյա նին ճա նա-

չել սնանկ: 
Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա-

սու թյան դա տա րա նի 02.02.2016 թվա կա նի վճ ռով դի մու մը բա վա րար վել է: 
Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա-

սու թյան դա տա րա նի 21.06.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ հաս տատ վել է Վար դան Աբ րա հա մյա-
նի սնան կու թյան գոր ծով պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը: 

Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր Կ. Պետ րո սյան) 
(այ սու հետ՝ Դա տա րան) 30.07.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ բա վա րար վել է Վար դան Աբ րա հա-
մյա նի դի մու մը՝ ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի ներ կա յաց ման ժամկ ե տը եր կա րաձ գե-
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լու մա սին:
ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նը (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա-

րան) 18.09.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ բա վա րա րել է Դա տա րա նի 30.07.2018 թվա կա նի 
« Ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գիր ներ կա յաց նե լու ժամկ ե տը եր կա րաձ գե լու վե րա բե-
րյալ» ո րոշ ման դեմ «Ա ռա ջին հի փո թե քային ըն կե րու թյուն» Ո ւՎԿ ՍՊԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե-
րու թյուն) ներ կա յաց րած վե րաքն նիչ բո ղո քը` վե րաց նե լով Դա տա րա նի 30.07.2018 թվա կա նի 
ո րո շու մը:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք ներ են ներ կա յաց րել Հայկ Ջա վա խյա նը և Վար դան Աբ-
րա հա մյա նը:

Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խան ներ չեն ներ կա յաց վել:

2. Հայկ Ջա վա խյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը 
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու

թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 
6րդ հոդ վա ծի 1ին կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 11րդ, 13րդ 
հոդ ված նե րը, 369րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ բո ղո քա բե րը զրկ վել է ար դար դա տաքն նու-

թյան ի րա վուն քից, մաս նա վո րա պես՝ կող մե րի հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան պայ ման-
նե րում վե րաքն նիչ բո ղո քի վե րա բե րյալ իր պա տաս խա նը ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու-
նից, ին չը բխում է ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից:

 Պար տա պա նին ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գիր ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու-
թյուն տա լը, այդ թվում` ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի ներ կա յաց ման ժամկ ե տը եր-
կա րաձ գե լու մի ջո ցով, բխում է դա տա վա րու թյան կող մե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ-
բուն քից, ո րն ան հրա ժեշտ է նաև պար տա տի րոջ շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա մար:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է «ամ բող ջու թյամբ բե կա նել 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի թիվ Ե ԿԴ/0612/04/16 սնան կու թյան գոր ծով 18.09.2018 թվա կա նի 
ո րո շու մը»:

2.1 Վար դան Աբ րա հա մյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան
ջը

 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-
նա վո րումն ե րով.

1) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է Կոն վեն ցի այի 6րդ հոդ վա ծի 1ին կե տը, ՀՀ քա
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 11րդ, 13րդ հոդ ված նե րը, 369րդ հոդ վա ծի 1ին 
մա սը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բո ղո քա բե րին զր կել է վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ-

կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից` խախ տե լով կող մե րի մր ցակ ցու թյան և հա վա սա րու թյան 
սկզ բուն քը: Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պար տա վոր էր դա տա վա րու թյու նը կազ մա-
կեր պել այն պես, որ ա պա հով վի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց կող մից վե րաքն նիչ բո ղո քի 
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պա տաս խան ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը: 

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19րդ հոդ վա
ծի 1ին մա սի «բ» կե տը, 59րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը և 60րդ հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ շաճ չի հե տա զո տել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը, մաս-

նա վո րա պես՝ ան տե սել է, որ պար տա պա նի կող մից ամ բող ջու թյամբ բո ղո քարկ վել է պար-
տա տե րե րի վերջ նա կան ցու ցա կը, ի նչն օ րեն քի ու ժով ար գելք է պար տա տե րե րի ա ռա ջին 
ժո ղո վի ան ցկաց մա նը: Նշ ված հան գա ման քը հաշ վի առ նե լով` պար տա տե րե րի ա ռա ջին 
ժո ղո վը նշա նակ վել է պար տա տե րե րի վերջ նա կան ցու ցա կը հաս տա տե լու վե րա բե րյալ 
ո րոշ ման բո ղո քարկ ման ար դյուն քում վերջ նա կան դա տա կան ակ տի կա յա ցու մից հե տո` 
30.07.2018 թվա կա նին, ի սկ Վար դան Աբ րա հա մյա նը միջ նոր դու թյու նը ներ կա յաց րել է մինչև 
ժո ղո վի կա յա նա լը (մինչև 30.07.2018 թվա կա նի ժա մը 16:00-ն), ո ւս տի Դա տա րանն ար դա րա-
ցի ո րեն բա վա րա րել է միջ նոր դու թյու նը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է «ամ բող ջու թյամբ բե կա նել 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի թիվ Ե ԿԴ/0612/04/16 սնան կու թյան գոր ծով 18.09.2018 թվա կա նի 
ո րո շու մը և ամ բող ջու թյամբ օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 30.07.2018 թվա կա նի ո րոշ մա-
նը»:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը.
1) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 03.09.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 30.07.2018 

թվա կա նի « Ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գիր ներ կա յաց նե լու ժամկ ե տը եր կա րաձ գե լու 
վե րա բե րյալ» ո րոշ ման դեմ Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղոքն ըն դուն-
վել է վա րույթ: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ո րո շել է բո ղո քի քն նու թյունն ի րա կա նաց նել գրա վոր 
ըն թա ցա կար գով և վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյան ար դյուն քով կա յաց վե լիք դա տա կան ակ-
տը հրա պա րա կել 18.09.2018 թվա կա նին (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 58-59):

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 03.09.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և դա տա կան ակ տի հրա-
պա րակ ման օր վա վե րա բե րյալ դա տա կան ծա նու ցա գի րը Հայկ Ջա վա խյա նին և Վար դան 
Աբ րա հա մյա նին ու ղար կե լու հա մար փոս տային ծա ռա յու թյանն են հանձն վել 24.09.2018 
թվա կա նին: Վար դան Աբ րա հա մյա նին ու ղարկ ված փոս տային ծրա րը վե րա դարձ վել է` 
«չ պա հանջ ված» նշու մով, ի սկ Հայկ Ջա վա խյա նին ու ղարկ ված փոս տային ծրա րը վեր ջինս 
ստա ցել է 25.09.2018 թվա կա նին (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 60, 62, 64, 65, 71): 

3) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 18.09.2018 թվա կա նի ո րո շու մը Հայկ Ջա վա խյա նին և Վար-
դան Աբ րա հա մյա նին ու ղար կե լու հա մար փոս տային ծա ռա յու թյանն է հանձն վել 26.09.2018 
թվա կա նին: Ո րո շու մը Հայկ Ջա վա խյա նը և Վար դան Աբ րա հա մյա նը ստա ցել են 27.09.2018 
թվա կա նին (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 82, 83, 87, 88):

4) Հայկ Ջա վա խյա նը փոս տային ա ռաք ման ե ղա նա կով վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս-
խան է ներ կա յաց րել 27.09.2018 թվա կա նին (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 89-92):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը վա րույթ 

ըն դու նե լը և բո ղո քարկ ված դա տա կան ակ տը վճ ռա բե կու թյան կար գով վե րա նայ ման են թար-
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կե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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` ա ռեր ևույթ առ կա է 
մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմն ա 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 ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 11-րդ, 13-րդ հոդ ված նե րի և 369-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի այն պի-
սի խախ տում, ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը, և ո րը հիմն ա վոր վում է 
ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով.

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից գրա վոր ըն թա ցա կար գով վե րաքն նիչ բո ղո
քի քն նու թյունն ի րա կա նաց նե լիս դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի կող մից վե րաքն նիչ բո ղո քի 
պա տաս խան ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ի րաց ման ա պա հով ման խնդ րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով, որ սույն գոր ծով Հայկ Ջա վա խյա նի ներ կա-
յաց րած վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քը և հիմն ա վո րումն ե րը և Վար դան Աբ րա հա մյա նի ներ կա յաց-
րած վճ ռա բեկ բո ղո քի ա ռա ջին հիմ քը և հիմն ա վո րումն ե րը, ը ստ է ու թյան, նույ նա բո վան դակ 
են, նպա տա կա հար մար է հա մա րում դրանց ան դրա դառ նալ ներ քո շա րադ րյալ՝ ը նդ հա նուր 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

1. Հայկ Ջա վա խյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը և Վար դան Աբ րա հա մյա նի վճ ռա բեկ բո ղոքն 
ա ռա ջին հիմ քով հիմ ա վոր են հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ան կախ և 
ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ ժամկ ե-
տում քն նու թյան ի րա վունք:

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

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 11-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով դա տա վա րու թյունն ի րա կա նաց վում է օ րեն քի և դա տա րա-
նի ա ռջև գոր ծին մաս նակ ցող բո լոր ան ձանց հա վա սա րու թյան սկզ բուն քի հի ման վրա: Նույն 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` դա տա րանն ա պա հո վում է, որ գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք ու նե նան յու րա քան չյուր հար ցի վե րա բե րյալ ի րենց դիր քո րո շու-
մը ներ կա յաց նե լու հա վա սար հնա րա վո րու թյուն, բա ցա ռու թյամբ նույն օ րենսգր քով նա խա-
տես ված դեպ քե րի: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` դա տա կան ակ տի հիմ քում կա րող 
են դր վել մի այն այն պի սի ա պա ցույց ներ, ո րոնց կա պակ ցու թյամբ գոր ծին մաս նակ ցող բո լոր 
ան ձանց հա մար ա պա հով վել է դիր քո րո շում հայտ նե լու հա վա սար հնա րա վո րու թյուն, բա ցա-
ռու թյամբ նույն օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րի:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 13-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյունն ի րա կա նաց վում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
մր ցակ ցու թյան հի ման վրա, բա ցա ռու թյամբ նույն օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րի:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 369-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձն ի րա վունք ու նի ներ կա յաց նե լու վե րաքն նիչ բո ղո քի պա-
տաս խան` (1) վճ ռի դեմ ներ կա յաց ված բո ղո քով` վե րաքն նիչ բո ղո քի պատ ճենն ստա նա լու 
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օր վա նից մինչև վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շումն ստա նա լուն հա ջոր-
դող 15-րդ օ րը, (2) ո րոշ ման կամ վճար ման կար գադ րու թյան դեմ ներ կա յաց ված բո ղո քով` 
վե րաքն նիչ բո ղո քի պատ ճենն ստա նա լու օր վա նից մինչև վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-
նե լու մա սին ո րո շումն ստա նա լուն հա ջոր դող հին գե րորդ օ րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 370-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա-
ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շու մը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
ու ղարկ վե լիս նրանք տե ղե կաց վում են բո ղո քին պա տաս խան ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի 
մա սին:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 374-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` վե րաքն նիչ դա տա րանն ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տի դեմ ներ կա-
յաց ված և վա րույթ ըն դուն ված վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը քն նում և դրանց վե րա բե րյալ ո րո շում-
նե րը կա յաց նում է գրա վոր ըն թա ցա կար գով, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի միջ նոր դու թյամբ կամ իր նա խա ձեռ նու թյամբ ե կել է 
եզ րա հանգ ման, որ ան հրա ժեշտ է վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյունն ի րա կա նաց նել դա տա-
կան նիս տում: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը դա տա կան նիս-
տում քն նե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը կա րող է ներ կա յաց նել 
վե րաքն նիչ բո ղո քում կամ վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խա նում: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 
հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը դա տա կան նիս տում կամ գրա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե-
լու մա սին վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա յաց նում է ո րո շում վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան 
ներ կա յաց նե լու վերջ նա ժամկ ե տը լրա նա լուց հե տո: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` 
վե րաքն նիչ բո ղո քը դա տա կան նիս տում քն նե լու հար ցը կա րող է լուծ վել նաև վե րաքն նիչ բո-
ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րոշ մամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 376-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյու նը գրա վոր ըն թա ցա կար գով ի րա կա նաց վում է ա ռանց 
դա տա կան նիստ հրա վի րե լու: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը 
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լու վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց վե լու դեպ քում գոր ծին մաս-
նակ ցող ան ձինք տե ղե կաց վում են մի այն բո ղո քի քն նու թյան ար դյուն քով կա յաց վե լիք դա-
տա կան ակ տի հրա պա րակ ման օր վա մա սին:

  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան) 
իր նա խա դե պային ի րա վուն քում, մաս նա վո րա պես՝ Ankerl v. Switzerland գոր ծով, ար ձա նագ-
րել է, որ դա տա վա րու թյու նում կող մե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բուն քը` կող մե րի միջև 
«ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյան» ի մաս տով, Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով 
ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տաքն նու թյան հիմն ա կան տար րե րից մեկն է և պա հան ջում 
է, որ յու րա քան չյուր կող մին տրա մադր վի ող ջա միտ հնա րա վո րու թյուն` ներ կա յաց նե լու իր 
գործն այն պի սի պայ ման նե րում, այդ թվում` ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու, ո րոնք նրան իր 
հա կա ռա կոր դի նկատ մամբ չեն դնի է ա կա նո րեն նվազ բա րեն պաստ վի ճա կում (տե՛ս, Ankerl 
v. Switzerland գոր ծով (գան գատ թիվ 17748/91) Եվ րո պա կան դա տա րա նի 23.10.1996 թվա կա նի 
վճի ռը, կետ 38): 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն իր հեր թին ար ձա նագ րել է, որ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյու նը կող մե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան հի ման վրա ի րա կա նաց նե լու սկզ բուն քի է ու թյունն 
այն է, որ դա տա վա րու թյան բո լոր փու լե րում կող մերն օ ժտ ված են ի րենց ի րա վունք նե րի 
և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներ օգ տա գոր ծե լու հա վա սար հնա րա վո րու-
թյուն նե րով (տե՛ս, Լի լիթ Գևոր քո վան ը նդ դեմ Սվետ լա նա Մի քայե լյա նի թիվ Ե ԷԴ/1730/02/11 
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քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի ո րո  մը):
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցի այի 

հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րով ամ րագր ված է ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա-
վուն քը, ո րի կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե կը դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման ի րա վունքն 
է: Բո ղո քարկ ման ի նս տի տուտն ի րա վա կան մի ջոց է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո-
շա կի ըն թա ցա կար գի մի ջո ցով գործ նա կա նում ա պա հո վե լու դա տա կան սխալ նե րի բա ցա-
հայ տու մը և ո ւղ ղու մը` դրա նով ի սկ նպաս տե լով ար դա րա դա տու թյան նպա տակ նե րի գործ-
նա կա նում ի րա կա նաց մա նը  սան նա Ա րա րա տի Միր զո յանն ը նդ  սան նա 
Միհ րա նի Միր զո յա նի թիվ Ա ՐԱԴ/0170/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի 27.11.2015 թվա կա նի ո րո  մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է նաև այս կամ այն հայե ցո ղա կան լի ա զո-
րու թյունն ի րա կա նաց նե լու դա տա րա նի ի րա վա կան հնա րա վո րու թյա նը` նշե լով, որ դա տա-
վա րու թյու նում կող մե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բուն քը, ո րը հան դի սա նում է ար դար 
դա տաքն նու թյան հիմն ա կան տար րե րից մե կը, պա հան ջում է որ պես զի յու րա քան չյուր կող-
մին տրա մադր վի ող ջա միտ հնա րա վո րու թյուն` ար տա հայ տե լու իր դիր քո րո շու մը տվյալ գոր-
ծի վե րա բե րյալ, այդ թվում ներ կա յաց նե լու ա պա ցույց ներ այն պես, որ կող մե րից որ ևէ մե կը 
մյու սի նկատ մամբ ա ռա վե լու թյուն չու նե նա: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է նաև, որ այս 
կամ այն հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյունն ի րա կա նաց նե լու դա տա րա նի ի րա վուն քը բա ցար-
ձակ բնույթ չի կրում, և դրա ի րա կա նաց ման նպա տա կա հար մա րու թյան հարցն ան հրա ժեշտ 
է ո րո շել` ել նե լով դա տա վա  թյան մր ցակ  թյան և կող մե րի ի րա վա հա վա սա  թյան 
դա տա վա րա կան սկզ  նե րի է   նից (տե՛ս, Ալ բերտ Հա կո բյանն ը նդ դեմ « Դա վիթ 
Եր  ղային Տաք սի» ՓԲԸ-ի թիվ 3-346(ՏԴ) ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 18.05.2007 թվա կա նի 
ո րո  մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ պայ մա նա վոր ված վե րաքն նու թյան վա րույ թի և 
վե րաքն նիչ դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով՝ վե րաքն նիչ դա-
տա րա նում ան ձն իր դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րը, որ պես կա նոն, ի րաց նում է վե րաքն-
նիչ բո ղո քի կամ դրա պա տաս խա նի ներ կա յաց մամբ՝ հաշ վի առ նե լով, որ բա ցատ րու թյուն 
տա լու ան հրա ժեշ տու թյու նը ո րո շում է դա տա րա նը: Ա մեն դեպ քում ան ձը չպետք է զրկ վի 
իր դիր քո րո շու մը հայտ նե լու հնա րա վո րու թյու նից, ո րն էլ հիմն ա կա նում ար վում է գրա վոր 
ե ղա նա կով՝ վե րաքն նիչ բո ղո քում և դրա պա տաս խա նում: Ը նդ ո րում, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րել է, որ ե թե ներ կա յաց վել է վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան, ա պա այն 
պատ շաճ գնա հատ ման պետք է ար ժա նա նա՝ հաշ վի առ նե լով, որ դա տա վա րա կան նման 
ի րա վուն քի սահ մա նումն ի նք նան պա տակ չէ (տե՛ս, ը ստ Հա կոբ Բաշ մա կյա նի դի  մի թիվ 
Ե ԿԴ/0368/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 02.12.2016 թվա կա նի 
ո րո  մը): 

Ամ փո փե լով և զար գաց նե լով նախ կի նում հայտ նած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը` Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ վե րաքն նու թյան փու լում դա տա վա-
րու թյան մր ցակ ցու թյան և դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ-
բունք նե րի պահ պա նու թյանն այն դեպ քե րում, ե րբ բո ղո քի քն նու թյունն ի րա կա նաց վում է 
գրա վոր ըն թա ցա կար գով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ևա ռաջ փաս տում է, որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 
11.04.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1020 ո րոշ մամբ եզ րա հան գել է, որ գրա վոր ըն թա ցա կար գով 
գոր ծի քն նու թյունն ի նք նին չի կա րող խախ տել գոր ծի հրա պա րա կային քն նու թյան ի րա վուն-
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քը: ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տաքն նու թյան գրա վոր, ի նչ պես 
և բա նա վոր ըն թա ցա կար գերն ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման կազ մա կեր պա կան-ըն-
թա ցա կար գային ձևեր են, ո րոնք ի րա վա կան ամ րագր մամբ ներդր վե լով ար դա րա դա տա-
կան պրակ տի կա յում` կոչ ված են մի դեպ քում՝ ա ռանց « բա նա վոր լսումն ե րի» դա տաքն նա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման, մյուս դեպ քում` դրանց կա տար մամբ ա պա հո վե լու 
դա տա կան գոր ծե րի ար դար, ար դյու նա վետ և հրա պա րա կային քն նու թյուն, դա տա կան ակ-
տե րի կա յա ցում և դրանց հրա պա րա կում: Բո լոր դեպ քե րում, թե՛ բա նա վոր և թե՛ գրա վոր 
ըն թա ցա կար գով գոր ծե րի դա տաքն նու թյու նը պետք է ան հրա ժեշտ ե րաշ խիք ներ ա պա հո վի 
դա տաքն նու թյան մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե րի ի րաց ման հա մար: ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նը նաև գտել է, որ գրա վոր ըն թա ցա կար գով դա տաքն նու թյու նը, [2005 թվա կա-
նի փո փո խու թյուն նե րով] ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի մաս տով, չի 
կա րող մեկ նա բան վել որ պես ոչ հրա պա րա կային սկզ բուն քով ար դա րա դա տու թյան ի րա կա-
նա ցում, ա ռա վել ևս՝ մեկ նա բան վել որ պես [2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով] ՀՀ Սահ-
մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի նոր մա տիվ պայ ման նե րի ան տես ման մի ջոց, ե թե 
այն ի րա կա նաց վում է հս տակ սահ ման ված ըն թա ցա կար գով` ե րաշ խա վո րե լով դա տաքն-

 թյան մաս նա կից նե րի ի րա  նե րի ար  նա վետ ի րա  մը: 
Այլ խոս քով` ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գրա վոր ըն թա ցա կար գով գոր ծի քն-

նու թյու նը չի հա մա րում ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում, ե թե գոր-
ծի քն նու թյան ըն թաց քում ա պա հով վում է դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի կող մից ի րենց 
ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ ի րա ցու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ Եվ րո պա կան դա տա րա նը 
նույն պես մի շարք ո րո շումն ե րով ար տա հայտ ված դիր քո րո շումն ե րով կար ևո րել է գրա-
վոր ըն թա ցա կար գով գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին 
ի րենց ի րա  նե րի ար  նա վետ ի րաց ման հնա րա վո րու թյուն տա լու հան գա ման քը 
(տե՛ս,  օ րի նակ, Sancakli v. Turkey գոր ծով (գան գատ թիվ 1385/07) Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
15.05.2018 թվա կա նի վճի ռը, կետ 51): 

Եվ րո պա կան դա տա րա նը նաև կար ևո րել է, որ ե թե ան գամ վե րա դաս դա տա կան 
ա տյանն ու նի լի ա զո րու թյուն վե րա նայե լու գործն ի նչ պես փաս տե րի, այն պես էլ օ րեն քի հիմ-
քով, ա պա Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը ոչ միշտ է պար տադ րում հրա պա րա կային քն նու-
թյուն և ա ռա վել ևս ան ձամբ ներ կա յա նա լու ան հրա ժեշ տու թյուն (տե՛ս, Fejde v. Sweden գոր ծով 
29.10.1991 թվա կա նի վճիռ, գան գատ թիվ  12631/87, կետ 31): Կար ևոր է հաշ վի առ նել բո ղո-
քարկ ման քն նու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև այն հան գա ման քը, թե դի-

 մա տ ի շա հերն ի նչ պես են փաս տա ցի ներ կա յաց վել և պաշտ պան վել բո ղո քարկ ման 
ա տյա , ը նդ ո րում` հատ կա պես այն հար ցե րը, ո րոնք պետք է ո րո շի տվյալ բո ղո քարկ-
ման դա տա րա նը (տե՛ս,  օ րի նակ, Helmers v. Sweden գոր ծով 29.10.1991 թվա կա նի վճի ռը, գան-
գատ թիվ 11826/85, կե տեր 31-32 կամ Kremzow v. Austria գոր ծով 21.09.1993 թվա կա նի վճի ռը, 
գան գատ թիվ 12350/86, կետ 59): 

Եվ րո պա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի 
լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյու նը գրա վոր ըն թա ցա կար գով 
ի րա կա նաց նե լու հար ցին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ օ րենս դիրն ա պա հո վել է 
վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րաց ման ան-
հրա ժեշտ նա խադ րյալ ներ դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի հա մար` սահ մա նե լով, որ վե րաքն-
նիչ բո ղո քը գրա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լու մա սին վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա յաց նում է 
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ո րո շում վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու վերջ նա ժամ ե տը լրա նա լուց 
հե տո: Մի ա ժա մա նակ, որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու վերջ նա-
ժամկ ետ՝ օ րենս դի րը սահ մա նել է վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շումն 
ստա նա լուն հա ջոր դող 15-րդ կամ 5-րդ օ րը` կախ ված բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տի տե սա-
կից: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ վե րաքն նիչ դա տա րանն իր հայե ցո-
ղա կան լի ա զո րու թյունն ի րա կա նաց նե լիս (տ վյալ դեպ քում` բո ղո քի քն նու թյու նը դա տա կան 
նիս տում կամ գրա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լիս) պար տա վոր է 
այն պես կազ մա կեր պել բո ղո քի քն նու թյան հա մար նա խա տես ված ժամկ ետ նե րը (այդ թվում` 
դա տա կան ակ տի հրա պա րակ ման օ րը ո րո շե լիս), որ պես զի դա տա վա րու թյան որ ևէ մաս նա-
կից մյու սի հա մե մատ չգտն վի է ա կա նո րեն նվազ բա րեն պաստ վի ճա կում:

 Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 03.09.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան 
կող մից ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղոքն ըն դուն վել է վա րույթ: Նույն ո րոշ մամբ Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նը ո րո շել է բո ղո քի քն նու թյունն ի րա կա նաց նել գրա վոր ըն թա ցա կար գով և 
վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյան ար դյուն քով կա յաց վե լիք դա տա կան ակ տը հրա պա րա կել 
18.09.2018 թվա կա նին: Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 03.09.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և դա տա-
կան ակ տի հրա պա րակ ման օր վա վե րա բե րյալ դա տա կան ծա նու ցա գի րը Հայկ Ջա վա խյա-
նին և Վար դան Աբ րա հա մյա նին ու ղար կե լու հա մար փոս տային ծա ռա յու թյանն են հանձն վել 
24.09.2018 թվա կա նին` փաս տո րեն Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 18.09.2018 թվա կա նի ո րոշ ման 
(ո րը հենց բո ղո քի քն նու թյան ար դյուն քում կա յաց ված ո րո շումն է) հրա պա րա կու մից հե տո` 
դրա նով ի սկ զր կե լով Հայկ Ջա վա խյա նին և Վար դան Աբ րա հա մյա նին վե րաքն նիչ բո ղո-
քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից (ը նդ ո րում, Հայկ Ջա վա խյա նը փոս-
տային ա ռաք ման ե ղա նա կով վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց րել է 27.09.2018 
թվա կա նին): 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը Հայկ Ջա վա խյա նին և Վար դան Աբ րա հա մյա նին զր կել է վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս-
խան ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից` թույլ տա լով դա տա վա րու թյան մր ցակ ցու թյան և 
դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի հա վա սա րու թյան սկզ բունք նե րի խախ տում: Հետ ևա բար 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը թույլ է տվել դա տա վա րա կան 
ի րա վուն քի նոր մի այն պի սի խախ տում, ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը, 
քա նի որ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք զրկ վել են բո ղո քի վե րա բե րյալ ի րենց դիր քո րո շու մը 
ներ կա յաց նե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նից, ին չը հան գեց րել է ար դար դա տաքն նու-
թյան ի րա վուն քի տարր հան դի սա ցող՝ մր ցակ ցային վա րույ թի ան հար կի սահ մա նա փակ ման:

2. Ի նչ վե րա բե րում է Հայկ Ջա վա խյա նի բո ղո քի մյուս փաս տար կին` կապ ված ֆի նան սա-
կան ա ռող ջաց ման ծրա գիր ներ կա յաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյան հետ, և Վար դան Աբ րա հա-
մյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քի ե րկ րորդ հիմ քին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 
քա նի որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից թույլ տր ված դա տա վա րա կան ի րա վուն քի խախտ-
ման ար դյուն քում Հայկ Ջա վա խյա նը և Վար դան Աբ րա հա մյա նը զրկ վել են վե րաքն նիչ բո ղո-
քի պա տաս խան ներ ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից, ո րի ար դյուն քում Հայկ Ջա վա խյա-
նի բո ղո քի մյուս փաս տար կը և Վար դան Աբ րա հա մյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քի ե րկ րորդ հիմ քի 
հիմն ա վո րումն երն օբյեկ տի վո րեն ներ կա յաց ված չեն ե ղել Վե րաքն նիչ դա տա րա նում և որ ևէ 
ի րա վա կան գնա հա տա կան չեն ստա ցել դա տա կան այս ա տյա նի կող մից, Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը հնա րա վոր չի հա մա րում ան դրա դառ նալ վեր ջին նե րիս վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հիմն ա-
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վոր վա ծու թյա նը մյուս հիմ քով կամ փաս տար կով: Վե րոգ րյալ դիր քո րո շումն ե րից ել նե լով՝ 
սույն գործն ան հրա ժեշտ է ու ղար կել նույն դա տա րան` Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քի նոր 
քն նու թյան հա մար` Հայկ Ջա վա խյա նի և Վար դան Աբ րա հա մյա նի դա տա վա րա կան ի րա-
վունք նե րի ի րա ցումն ար դյու նա վետ կեր պով ա պա հո վե լու հա մար:

 

Այս պի սով, Հայկ Ջա վա խյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քը և Վար դան Աբ րա հա մյա նի վճ-
ռա բեկ բո ղո քի ա ռա ջին հիմ քը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի րա-
ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե-
տով սահ ման ված՝ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ա կտն ամ բող ջու թյամբ բե կա նե լու և 
գոր ծը նույն դա տա րան նոր քն նու թյան ու ղար կե լու լի ա զո րու թյու նը՝ Դա տա րա նի 30.07.2018 
թվա կա նի ո րոշ ման դեմ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը կր կին քն նե լու նպա տա կով:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ, 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա րա նի 18.09.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նույն դա տա րան՝ Եր ևան քա ղա քի 
ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 30.07.2018 թվա կա նի « Ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման 
ծրա գիր ներ կա յաց նե լու ժամկ ե տը եր կա րաձ գե լու վե րա բե րյալ» ո րոշ ման դեմ «Ա ռա ջին հի-
փո թե քային ըն կե րու թյուն» Ո ւՎԿ ՍՊԸ-ի ներ կա յաց րած վե րաքն նիչ բո ղո քի նոր քն նու թյան 
հա մար: 

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ  Ա ՎԴ/1617/02/18
 դա տա րա նի ո րո շում  2019թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ա ՎԴ/1617/02/18    
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Սմ բա տյան

 
Ո ՐՈ ՇՈՒՄ

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան 
պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով՝

 
նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
 զե կու ցող  Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ 
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 09-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով «Աշ տա րակ-Կաթ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) 

սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չիկ Նա զա րյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Հայ կու հի Սեդ րա-
կյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 18.03.2019 թվա կա նի 
ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չիկ Նա զա-
րյա նի ը նդ դեմ ԱՁ Ար մեն Մա նու կյա նի` գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սին,

 ՊԱՐ ԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չիկ Նա զա-

րյա նը պա հան ջել է ԱՁ Ար մեն Մա նու կյա նից բռ նա գան ձել 790.441 ՀՀ դրամ՝ որ պես պատ-
շաճ կեր պով մա տա կա րար ված ապ րանք նե րի դի մաց չվ ճար ված գու մար, ի նչ պես նաև դրա 
նկատ մամբ հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց նե լու օր վա նից մինչև պար տա վո րու թյան ամ բող ջա-
կան կա տա րու մը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված կար գով 
հաշ վեգր վող տո կոս ներ:

ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա-
վոր` Գ. Բա լյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 24.10.2018 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
18.03.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ ԱՁ Ար մեն Մա նու կյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` 
Դա տա րա նի 24.10.2018 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ամ բողջ ծա վա լով ու ղարկ վել 
է նույն դա տա րան` նոր քն նու թյան:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա-
ռա վա րիչ Խա չիկ Նա զա րյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:

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

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը 
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր

քի 369րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շու մը հայց վոր կող մը ստա ցել է 

05.03.2019 թվա կա նին, ո ւս տի վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան կա րող էր ներ կա յաց նել 
մինչև 26.03.2019 թվա կա նը: Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 18.03.2019 թվա կա նին կա-
յաց րել է ո րո շում` բա վա րա րե լով վե րաքն նիչ բո ղո քը: Հետ ևա բար Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
հաշ վի չի ա ռել, որ վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու ժամկ ե տի չպահ պան-
ման ար դյուն քում բո ղո քա բե րը զրկ վել է վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու 
հնա րա վո րու թյու նից և դրա նով ի սկ գոր ծի ըն թաց քի վե րա բե րյալ իր գրա վոր դիր քո րո շու մը 
հայտ նե լու ի րա վուն քից: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « բե կա նել և փո փո խել Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի թիվ Ա ՎԴ/1617/02/18 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 18.03.2019 թվա կա նի 
ո րո շու մը և հայ ցը բա վա րա րել»:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը.
1) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 18.02.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 24.10.2018 թվա-

կա նի վճ ռի դեմ ԱՁ Ար մեն Մա նու կյա նի կող մից ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղոքն ըն դուն վել 
է վա րույթ, և բո ղո քի քն նու թյու նը նշա նակ վել է 07.03.2019 թվա կա նին՝ ժա մը 10:40-ին (գ.թ. 
46):

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 18.02.2019 թվա կա նի ո րո շու մը և դա տա կան նիս տի օր վա, 
ժա մի և վայ րի վե րա բե րյալ դա տա կան ծա նու ցա գի րը Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով 
կա ռա վա րիչ Խա չիկ Նա զա րյա նին ու ղար կե լու հա մար փոս տային ծա ռա յու թյանն են հանձն-
վել 28.02.2019 թվա կա նին: Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չիկ Նա զա-
րյա նին ու ղարկ ված փոս տային ծրա րը վեր ջինս ստա ցել է 05.03.2019 թվա կա նին (գ.թ. 47, 
52-53): 

3) 07.03.2019 թվա կա նի դա տա կան նիս տով Վե րաքն նիչ դա տա րանն ա վար տել է բո-
ղո քի քն նու թյու նը և դա տա կան ակ տի հրա պա րակ ման օր է նշա նա կել 18.03.2019 թվա կա նը 
(գ.թ. 54):

4) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 18.03.2019 թվա կա նի ո րո շումն Ըն կե րու թյան սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չիկ Նա զա րյա նին ու ղար կե լու հա մար փոս տային ծա ռա յու թյանն է 
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հանձն վել 20.03.2019 թվա կա նին, ո րը վեր ջի նիս կող մից ստաց վել է 25.03.2019 թվա կա նին 
(գ.թ. 62-63):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն-

դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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` ա ռեր ևույթ առ կա 
է մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմն ա 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 ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 369-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի այն պի սի խախ տում, ո րը խա-
թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը, և ո րը հիմն ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով.

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյու նը դա տա կան 
նիս տում ի րա կա նաց նե լիս դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի կող մից վե րաքն նիչ բո ղո քի պա
տաս խան ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ի րաց ման ա պա հով ման խնդ րին:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ան կախ և 
ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ ժամկ ե-
տում քն նու թյան ի րա վունք:

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

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 11-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով դա տա վա րու թյունն ի րա կա նաց վում է օ րեն քի և դա տա րա-
նի ա ռջև գոր ծին մաս նակ ցող բո լոր ան ձանց հա վա սա րու թյան սկզ բուն քի հի ման վրա: Նույն 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` դա տա րանն ա պա հո վում է, որ գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք ու նե նան յու րա քան չյուր հար ցի վե րա բե րյալ ի րենց դիր քո րո շու-
մը ներ կա յաց նե լու հա վա սար հնա րա վո րու թյուն, բա ցա ռու թյամբ նույն օ րենսգր քով նա խա-
տես ված դեպ քե րի: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` դա տա կան ակ տի հիմ քում կա րող 
են դր վել մի այն այն պի սի ա պա ցույց ներ, ո րոնց կա պակ ցու թյամբ գոր ծին մաս նակ ցող բո լոր 
ան ձանց հա մար ա պա հով վել է դիր քո րո շում հայտ նե լու հա վա սար հնա րա վո րու թյուն, բա ցա-
ռու թյամբ նույն օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րի:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 13-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյունն ի րա կա նաց վում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
մր ցակ ցու թյան հի ման վրա, բա ցա ռու թյամբ նույն օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րի:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 369-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե-
տի հա մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձն ի րա վունք ու նի ներ կա յաց նե լու վե րաքն նիչ բո ղո քի 
պա տաս խան` վճ ռի դեմ ներ կա յաց ված բո ղո քով` վե րաքն նիչ բո ղո քի պատ ճենն ստա նա լու 
օր վա նից մինչև վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շումն ստա նա լուն հա ջոր-
դող 15-րդ օ րը: 
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ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 370-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա-
ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շու մը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
ու ղարկ վե լիս նրանք տե ղե կաց վում են բո ղո քին պա տաս խան ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի 
մա սին:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 375-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը դա տա կան նիս տում քն նե լու վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց վե լու 
դեպ քում բո ղոք բե րած ան ձը և գոր ծին մաս նակ ցող մյուս ան ձինք ծա նուց վում են դա տա կան 
նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին։ Նրանց չներ կա յա նալն ար գելք չէ բո ղո քի քն նու թյան հա-
մար: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա կան կազ մում ը նդ գրկ ված դա տա վոր-
ներն ի րա վունք ու նեն հար ցեր տա լու զե կու ցո ղին և նիս տին ներ կա յա ցած գոր ծին մաս նակ-
ցող ան ձանց, ո րից հե տո բո ղո քի քն նու թյու նը հա մար վում է ա վարտ ված, և հայ տա րար վում 
է դա տա կան ակ տը հրա պա րա կե լու օ րը։

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի և ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում 
ար տա հայ տած իր դիր քո րո շումն ե րը` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը Հայկ Ջա վա խյանն ը նդ դեմ 
Վար դան Աբ րա հա մյա նի թիվ Ե ԿԴ/0612/04/16 սնան կու թյան գոր ծով 16.04.2019 թվա կա նի 
ո րոշ մամբ ան դրա դար ձել է վե րաքն նու թյան փու լում դա տա վա րու թյան մր ցակ ցու թյան և դա-
տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բունք նե րի պահ պա նու թյանն 
այն դեպ քե րում, ե րբ վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյունն ի րա կա նաց վում է գրա վոր ըն թա ցա-
կար գով: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ օ րենս դիրն ա պա հո վել է վե րաքն նիչ բո ղո քի 
պա տաս խան ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րաց ման ան հրա ժեշտ նա խադ րյալ-
ներ դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի հա մար: Որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա-
յաց նե լու վերջ նա ժամկ ետ՝ օ րենս դի րը սահ մա նել է վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու 
մա սին ո րո շումն ստա նա լուն հա ջոր դող 15-րդ կամ 5-րդ օ րը` կախ ված բո ղո քարկ վող դա-
տա կան ակ տի տե սա կից: Հետ ևա բար ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է, որ վե րաքն նիչ 
դա տա րանն իր հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյունն ի րա կա նաց նե լիս (տ վյալ դեպ քում` բո ղո քի 
քն նու թյու նը դա տա կան նիս տում կամ գրա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լու մա սին ո րո շում կա-
յաց նե լիս) պար տա վոր է այն պես կազ մա կեր պել բո ղո քի քն նու թյան հա մար նա խա տես ված 
ժամկ ետ նե րը (այդ թվում` դա տա կան ակ տի հրա պա րակ ման օ րը ո րո շե լիս), որ պես զի դա-
տա վա րու թյան որ ևէ մաս նա կից մյու սի հա մե մատ չգտն վի է ա կա նո րեն նվազ բա րեն պաստ 
վի ճա կում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ Հայկ Ջա վա խյանն ը նդ դեմ 
Վար դան Աբ րա հա մյա նի գոր ծով ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը կի րա ռե լի է նաև 
այն դեպ քե րում, ե րբ վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյունն ի րա կա նաց վում է դա տա կան նիս տում: 
Հետ ևա բար վե րաքն նիչ դա տա րա նը բո ղո քի քն նու թյունն ի րա կա նաց նե լիս պար տա վոր 
է ա պա հո վել վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ի րա ցու մը` ը նդ 
ո րում, դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի հա մար ա պա հո վե լով օ րեն քով սահ ման ված ժամկ ե տի 
ամ բողջ ըն թաց քում պա տաս խան ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը: 

 Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 18.02.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ ԱՁ Ար մեն Մա-
նու կյա նի բե րած վե րաքն նիչ բո ղոքն ըն դուն վել է վա րույթ: Նույն ո րոշ մամբ Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նը ո րո շել է բո ղո քի քն նու թյու նը նշա նա կել 07.03.2019 թվա կա նին: Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 18.02.2019 թվա կա նի ո րո շու մը և դա տա կան նիս տի օր վա, ժա մի և վայ րի վե րա բե րյալ 
դա տա կան ծա նու ցա գի րը Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չիկ Նա զա-



398 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

րյա նին ու ղար կե լու հա մար փոս տային ծա ռա յու թյանն են հանձն վել 28.02.2019 թվա կա-
նին, ո րոնք վեր ջի նիս կող մից ստաց վել են 05.03.2019 թվա կա նին: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
07.03.2019 թվա կա նի դա տա կան նիս տում ա վար տել է բո ղո քի քն նու թյու նը և դա տա կան ակ-
տի հրա պա րակ ման օր է նշա նա կել 18.03.2019 թվա կա նը: 

Սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-
ձա նագ րում է, որ Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չիկ Նա զա րյա նը վե-
րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան կա րող էր ներ կա յաց նել 05.03.2019 թվա կա նին հա ջոր դող 
օր վա նից հաշվ ված 15 օր վա ըն թաց քում, այ սինքն` մինչև 27.03.2019 թվա կա նը նե րա ռյալ 
(հաշ վար կում նե րառ ված չեն ոչ աշ խա տան քային օ րե րը): Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նը, դա տա կան ակ տի հրա պա րակ ման օ րը ո րո շե լիս, չպահ պա նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 369-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը, ա ռանց վե րաքն նիչ բո ղո քի 
պա տաս խան ներ կա յաց նե լու օ րեն քով սահ ման ված ի րա վուն քի ի րաց ման հնա րա վո րու թյու-
նը պա տաս խա նո ղին ըն ձե ռե լու, 07.03.2019 թվա կա նին գոր ծի քն նու թյու նը հայ տա րա րել է 
ա վարտ ված և 18.03.2019 թվա կա նին հրա պա րա կել է դա տա կան ակ տը՝ այն դեպ քում, ե րբ 
վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու 15-օ րյա ժամկ ե տը լրա նում էր 27.03.2019 
թվա կա նին: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նը Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չիկ Նա զա րյա նին զր կել է 
վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից` թույլ տա լով դա տա-
վա րու թյան մր ցակ ցու թյան և դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի հա վա սա րու թյան սկզ բունք-
նե րի խախ տում: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
թույլ է տվել դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մի այն պի սի խախ տում, ո րը խա թա րել է ար դա-
րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը, քա նի որ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը զրկ վել է բո ղո քի վե րա-
բե րյալ իր դիր քո րո շու մը ներ կա յաց նե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նից, ին չը հան գեց րել է 
ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր հան դի սա ցող՝ մր ցակ ցային վա րույ թի ան հար կի 
սահ մա նա փակ ման:

 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա վա րար՝ ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ու ժով Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի-
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ 
կե տով սահ ման ված՝ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ա կտն ամ բող ջու թյամբ բե կա նե լու 
և գոր ծը նույն դա տա րան նոր քն նու թյան ու ղար կե լու լի ա զո րու թյու նը՝ Դա տա րա նի 24.10.2018 
թվա կա նի վճ ռի դեմ ԱՁ Ար մեն Մա նու կյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը կր կին քն նե լու նպա տա կով:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 քն նու թյան հետ կապ-
ված այլ ծախ սե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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: 
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ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ Վե րաքն նիչ կամ Վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քն նու 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 ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ] գլ խի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման բե կան ման ար դյուն քում սույն 
գործն ու ղարկ վում է նոր քն նու 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 քն նու թյան ներ կա փու լում, Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտ նում է, որ դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր 
քն նու թյան ըն թաց քում:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ, 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 18.03.2019 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նույն դա տա րան՝ նոր քն նու թյան: 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան ըն-
թաց քում:

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԵՐ 
 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0150/05/16
 դա տա րա նի ո րո շում  2019թ.
 Վար չա կան գործ թիվ  ՎԴ/0150/05/16
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Գ. Ղա րի բյան
Դա տա վոր ներ՝ Ք. Մկո յան
 Ա. Ա ռա քե լյան

 
ՈՐՈՇՈՒՄ

 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
զե կու ցող Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի մար տի 22-ին 
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Գառ նիկ Վեր մի շյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ար ման 

Վեր մի շյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 27.06.2017 թվա կա-
նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Գառ նիկ Վեր մի շյա նի ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի՝ 
22.10.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ Վ-0067788 ո րո շումն ան-
վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը. 
Դի մե լով դա տա րան՝ Գառ նիկ Վեր մի շյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Եր ևա-

նի քա ղա քա պե տա րա նի 22.10.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 
Վ-0067788 ո րո շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ս. Հո վա կի մյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
09.06.2016 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է:
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ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 27.06.2017 
թվա կա նի ո րոշ մամբ Գառ նիկ Վեր մի շյա նի ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի 09.06.2016 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Գառ նիկ Վեր մի շյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

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

վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է Վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե րա բե րյալ 

ՀՀ օ րենսգր քի 9րդ և 255րդ հոդ ված նե րը:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ 05.10.2015 թվա կա նի թիվ 0082959 ար ձա նագ-

րու թյու նը կազմ վել է Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի և Եր-
ևան քա ղա քի ա վա գա նու 25.12.2012 թվա կա նի թիվ 563-Ն ո րոշ ման պա հանջ նե րի խախտ-
մամբ: Մաս նա վո րա պես՝ նշ ված ար ձա նագ րու թյու նը, դրան կից ա պա ցույ ցը և ծա նու ցու մը 
Գառ նիկ Վեր մի շյա նին ներ կա յաց վել են ա վե լի քան մեկ օր ու շա ցու մով: Ար ձա նագ րու թյու նը 
չի կազմ վել տե ղում, չի ա պա ցուց վել Գառ նիկ Վեր մի շյա նի՝ որ պես մե քե նայի սե փա կա նա-
տի րոջ ի րա վա խախ տում կա տա րե լու փաս տը: Ար ձա նագ րու թյու նում նշ ված չէ այն կազ մող 
ան ձի հայ րա նու նը, բա ցա կա յում է ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձի բա ցատ րու թյու նը, 
ար ձա նագ րու թյու նը չի ստո րագ րել վար չա կան ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձը, առ կա 
չէ ար ձա նագ րու թյու նը ստո րագ րե լուց հրա ժար վե լու մա սին նշում, ար ձա նագ րու թյան մեջ 
բա ցա կա յում է նշում, որ ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձին բա ցատր վել է Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 267-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված նրա 
ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը: Բա ցի այդ, ար ձա նագ րու թյու նում նշ ված չեն 
տու գան քի չա փը, տու գան քի վճար ման հա մար գոր ծող բան կային հաշ վե հա մա րը և ի րա վա-
խախ տում կա տա րած ան ձի ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի տվյալ նե րը: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 27.06.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն՝ հայ ցը բա վա րա րել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը.
1) Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի ի րա վա բա նա կան վար չու թյան բնա-

կիչ նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան բաժ նի պետ Հրանտ Մար-
գա րյա նի կող մից 05.10.2015 թվա կա նին կազմ վել է թիվ 0082959 ար ձա նագ րու թյու նը, ո րի 
հա մա ձայն՝ « հա մադ րե լով տեխ նի կա կան մի ջո ցի օգ տա գործ մամբ ստաց ված տե սա նյու թում 
ամ րագր ված ա րար քի հատ կա նիշ ներն ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի հետ, հայտ նա-
բեր վել է Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 124.7-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված ի րա վա խախ տում, մաս նա վո րա պես՝ «01OS998» պետ հա մա րա նի շով «MAZ-
DA 626 1.8» մակ նի շի տրանս պոր տային մի ջո ցը 30.09.2015 թվա կա նին՝ ժա մը 12:01-ից մինչև 
17:21-ը, 15 րո պե ից ա վե լի ժա մա նա կա հատ վա ծով կա յան ված է ե ղել Եր ևան քա ղա քի Խան-
ջյան փո ղո ցում գտն վող հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում, ին չի հա մար վճար-
ված չի ե ղել «Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծով և Եր ևան քա ղա քի ա վա գա նու 23.12.2014 թվա կա նի թիվ 
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264-Ն ո րոշ մամբ նա խա տես ված տրանս պոր տային մի ջո ցի կա յա նա տե ղի տե ղա կան տուր-
քը» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 6).

2) Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի հա սա րա կա կան կար գի պահ պա-
նու թյան ծա ռա յու թյան (այ սու հետ՝ Ծա ռա յու թյուն) պե տի տե ղա կալ Վ. Բար սե ղյա նի կող մից 
22.10.2015 թվա կա նին կա յաց ված « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ Վ-0067788 
ո րոշ մամբ Գառ նիկ Վեր մի շյա նը են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Վար-
չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 124.7-րդ հոդ վա ծով 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 պատ-
կա նող «01OS998» պետ հա մա րա նի շով «MAZDA 626 1.8» մակ նի շի տրանս պոր տային մի ջո ցը 
30.09.2015 թվա կա նին՝ ժա մը 12:01-ից մինչև 17:21-ը, 15 րո պե ից ա վե լի ժա մա նա կա հատ վա-
ծով կա յան ված է ե ղել Եր ևան քա ղա քի Խան ջյան փո ղո ցում գտն վող հա մայն քային վճա րո վի 
ավ տո կա յա նա տե ղում՝ ա ռանց վճա րե լու տրանս պոր տային մի ջո ցի կա յա նա տե ղի ի հա մար 
սահ ման ված տե ղա կան տուր քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 7-8). 

3) Ծա ռա յու թյան պե տի տե ղա կալ Վ. Բար սե ղյա նը Գառ նիկ Վեր մի շյա նի վար չա կան 
բո ղո քի քն նու թյան ար դյուն քում 16.11.2015 թվա կա նին կա յաց րել է թիվ Վ-43/31 ո րո շու մը, ո րի 
հա մա ձայն՝ Գառ նիկ Վեր մի շյա նի բո ղո քը թողն վել է ա ռանց բա վա րար ման, ի սկ « Վար չա կան 
տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ Վ-0067788 ո րո շու մը՝ ան փո փոխ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 9-14):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 

պայ մա նա վոր ված է վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հին գոր ծող 
խմ բագ րու թյամբ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե-
րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի 
մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը կամ դրա 
կցոր դը հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման-
ված տե ղա կան տուր քը չվ ճա րե լու վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով 
ար ձա նագ րու թյան կազմ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու-
թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի-
կա ձևա վո րե լու հա մար: 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. ա րդյո՞ք ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը 
կամ դրա կցոր դը հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու հա մար օ րեն
քով սահ ման ված տե ղա կան տուր քը չվ ճա րե լու վար չա կան ի րա վա խախտ ման ար ձա նագ
րու թյու նը պետք է կազմ վի Վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քով 
սահ ման ված կա նոն նե րի, մաս նա վո րա պես՝ են թադ րյալ ի րա վա խախ տի մաս նակ ցու թյան 
պա հան ջի պահ պան մամբ:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 124.7-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն՝ ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը հա մայն քային վճա րո վի ավ տո-
կա յա նա տե ղում կա յա նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված տե ղա կան տուր քը չվ ճա րե լը ա ռա-
ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում՝ սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հն գա պա տի կի 
չա փով։ 

Մինչև 09.01.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց նե-
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րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի (16.12.2016 թվա կա նին ըն դուն ված 
և 09.01.2017 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ««Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց նե րի կա յա նա տե
ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում փո փո խու թյուն 
կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ236Ն ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն՝ «Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց
նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի վեր նագ րում և ամ բողջ տեքս
տում « տուրք» բա ռը փո խա րին վել է «վ ճար» բա ռով) 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ավ տո կա-
յա նա տե ղի հա մար գանձ վող տուր քը ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը ավ տո կա յա նա տե ղում 
կա յա նե լու հա մար նույն օ րեն քով սահ ման ված դրույ քա չա փե րի սահ ման նե րում հա մայն քի 
ա վա գա նու կող մից հաս տատ ված չա փով և նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով հա մայն քի 
բյու ջե գանձ վող պար տա դիր գան ձույթ է:

 Մինչև 09.01.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց-
նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ ավ տո կա յա նա տե ղի տուր քի վճար ման ձևե րը սահ մա նում է հա մայն քի ա վա գա նին։

 Մինչև 09.01.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց-
նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
ավ տո կա յա նա տե ղի տուրք չվ ճա րելն ա ռա ջաց նում է օ րեն քով նա խա տես ված պա տաս խա-
նատ վու թյուն։

 Մինչև 09.01.2017 թվա կա նը գոր ծող վե րը նշ ված ի րա վա կար գա վո րում նե րից հետ ևում է, 
որ ավ տո կա յա նա տե ղի հա մար գանձ վող տուր քը հա մայն քի ա վա գա նու կող մից հաս տատ-
ված չա փով հա մայն քի բյու ջե գանձ վող տե ղա կան տուրք է, ո րի վճար ման պար տա կա նու-
թյու նը չկա տա րե լու ի րա վա կան հետ ևան քը Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օ րենսգր քի 124.7-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյան կի րա ռումն է: 
Ը նդ ո րում, օ րենս դիրն ավ տո կա յա նա տե ղի տուր քի վճար ման ձևե րը սահ մա նե լու լի ա զո րու-
թյու նը վե րա պա հել է հա մայն քի ա վա գա նուն: 

Այս պես՝ Եր ևան քա ղա քի ա վա գա նու 23.12.2014 թվա կա նի «Եր ևան քա ղա քային հա-
մայն քում տե ղա կան տուր քե րի 2015 թվա կա նի դրույ քա չա փե րը սահ մա նե լու մա սին» թիվ 
264-Ն ո րոշ ման 14-րդ կե տի «գ» են թա կե տի հա մա ձայն՝ Եր ևա նի վար չա կան տա րած քում 
Եր ևան քա ղա քի ա վա գա նու ո րոշ մամբ կազ մա կերպ ված վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղե րում 
տե ղա կան տուր քը սահ ման վում է (...) մեկ ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը 
ավ տո կա յա նա տե ղում ժա մը 09.00-ից մինչև 24.00-ն կա յա նե լու հա մար՝ յու րա քան չյուր մեկ 
ժամ վա հա մար՝ 100 դրամ, ո րի դեպ քում փաս տա ցի կա յան ման ժա մա նա կի րո պե նե րով հաշ-
վարկն ի րա կա նաց վում է հետ ևյալ կերպ՝ ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու պա հից մինչև 15 
րո պե տե ղա կան տուրք չի գանձ վում, ի սկ 15 րո պե ից ա վե լի կա յա նե լու հա մար գանձ վում է 
100 դրամ՝ յու րա քան չյուր մեկ ժա մի հա մար:

 Վե րոգ րյա լի հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա լով Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի 
վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 124.7-րդ հոդ վա ծի կար գա վո րումն ե րին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ սույն գոր ծով վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող Եր ևան 
քա ղա քում Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 124.7-րդ հոդ վա-
ծով նա խա տես ված ի րա վա խախ տու մը կա րող էր հա մար վել տե ղի ու նե ցած հետ ևյալ պայ-
ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում. 

1. ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը 15 րո պե ից ա վե լի ժա մա նա կով կա-
յան վել է Եր ևան քա ղա քի հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում,

2. չի վճար վել հա մայն քի ա վա գա նու կող մից հաս տատ ված չա փով տե ղա կան տուրք: 
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Այլ կերպ ա սած՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 124.7-րդ 
հոդ վա ծի դիս պո զի ցի ա յում նկա րագր ված ի րա վա խախտ ման դեպ քի (զան ցան քի) առ կա յու-
թյան հա մար այն դեպ քում, ե րբ հա մայն քի ա վա գա նու ո րոշ մամբ նա խա տես ված է հա մայն-
քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ ված ան վճար կա յա նե լու 
հնա րա վո րու թյուն, ան հրա ժեշտ է ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը սահ-
ման ված ան վճար ժա մա նա կա հատ վա ծից ա վե լի ժա մա նա կով հա մայն քային վճա րո վի ավ-
տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու և հա մայն քի ա վա գա նու կող մից հաս տատ ված չա փով տե ղա-
կան տուրք չվ ճա րե լու փաս տե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը (տե՛ս, Գե ղամ Սի մո նյանն 
ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/5084/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 02.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 251-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն՝ վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծի ա պա ցույց ներ են հա մար վում 
ցան կա ցած այն փաս տա կան տվյալ նե րը, ո րոնց հի ման վրա օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
մար մին նե րը (պաշ տո նա տար ան ձինք) հաս տա տում են վար չա կան ի րա վա խախտ ման առ-
կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը, տվյալ ան ձի մե ղա վո րու թյու նը այն կա տա րե լու մեջ և 
գոր ծի ճիշտ լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մանք ներ: Այդ տվյալ նե րը 
հաս տատ վում են հետ ևյալ մի ջոց նե րով՝ վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ ար ձա-
նագ րու թյամբ (...):

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 275-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն՝ վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծը քն նու թյան նա խա պատ րաս տե-
լիս մար մի նը (պաշ տո նա տար ան ձը) լու ծում է հետ ևյալ հար ցե րը՝ (...) (2) ճիշտ են կազմ վել, 
ա րդյոք, վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծի ար ձա նագ րու թյու նը և մյուս նյու-
թե րը (...):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով վե րոն շյալ ի րա վա նոր մե րի հա մակց ված 
վեր լու ծու թյա նը, իր նախ կին ո րո շումն ե րից մե կում ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո-
րո շու մը, որ վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծը քն նե լիս հա մա պա տաս խան 
վար չա կան մար մի նը (պաշ տո նա տար ան ձը) պար տա վոր է պար զել՝ կա տար վել է ա րդյո՞ք 
վար չա կան ի րա վա խախ տու մը, և ա րդյո՞ք ան ձը մե ղա վոր է այն կա տա րե լու մեջ: Նշ ված 
հար ցե րը պար զե լու հա մար վար չա կան մար մի նը (պաշ տո նա տար ան ձը) պետք է ամ բող-
ջու թյամբ վերց ված բո լոր հան գա մանք նե րի հա մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ-
ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ և ղե կա վար վե լով օ րեն քով՝ գնա հա տի գոր ծով ձեռք 
բեր ված ա պա ցույց նե րը: Վե րը նշ վածն ի րա կա նաց նե լու հա մար հա մա պա տաս խան վար չա-
կան մար մի նը (պաշ տո նա տար ան ձը) վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծը քն-
նու թյան նա խա պատ րաս տե լիս պետք է պատ շաճ ձևով լու ծի նաև հետ ևյալ հար ցը՝ ա րդյո՞ք 
օ րեն քին հա մա պա տաս խան են կազմ վել վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծի 
ար ձա նագ րու թյու նը և մյուս նյու թե րը (տե՛ս Սու րեն Սի մո նյանն ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե
տա րա նի թիվ ՎԴ/4842/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 18.07.2014 թվա
կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա-
բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վա րույ թի ժա մա նակ օ րենսդ րի կող մից ա ռա ջադր ված խն-
դիր նե րի լուծ ման հա մար վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ գոր ծեր քն նող հա-
մա պա տաս խան վար չա կան մար մի նը (պաշ տո նա տար ան ձը) վար չա կան ի րա վա խախտ ման 
վե րա բե րյալ յու րա քան չյուր գործ քն նու թյան նա խա պատ րաս տե լիս պար տա վոր է պար զել, ի 
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թիվս այլ նի, նաև այն հար ցը, թե ա րդյոք ճիշտ է կազմ վել վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե-
րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյու նը: 

Վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյու նը կազ մե լու ը նդ հա նուր 
կա նոն նե րը, ի նչ պես նաև ար ձա նագ րու թյան բո վան դա կու թյա նը ներ կա յաց վող հիմն ա-
կան պա հանջ նե րը նա խա տես ված են Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րենսգր քի 254-րդ և 255-րդ հոդ ված նե րով: 

Այս պես՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 254-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան ի րա վա խախ տում կա տա րե լու մա սին ար ձա նագ րու թյու-
նը կազ մում են վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծի քն նու թյունն ի րա կա նաց-
նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը 
(պաշ տո նա տար ան ձինք) (…):

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 255-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն՝ վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյան մեջ նշ վում է՝ դրա կազ-
մե լու ամ սա թիվն ու տե ղը, ար ձա նագ րու թյու նը կազ մող ան ձի պաշ տո նը, ա նու նը, հայ րա նու-
նը, ազ գա նու նը. տե ղե կու թյուն ներ խախ տո ղի ան ձի մա սին. վար չա կան ի րա վա խախտ ման 
կա տար ման տե ղը, ժա մա նա կը և է ու թյու նը. այն նոր մա տիվ ակ տը, ո րը պա տաս խա նատ-
վու թյուն է նա խա տե սում տվյալ ի րա վա խախտ ման հա մար. վկա նե րի և տու ժող նե րի ազ գա-
նուն նե րը և հաս ցե նե րը, ե թե այդ պի սիք կան. խախ տո ղի բա ցատ րու թյու նը. գոր ծի լուծ ման 
հա մար ան հրա ժեշտ այլ տե ղե կու թյուն ներ: Ար ձա նագ րու թյու նը ստո րագ րում են այն կազ մող 
ան ձը և վար չա կան ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձը. վկա նե րի և տու ժող նե րի առ կա յու-
թյան դեպ քում ար ձա նագ րու թյու նը կա րող են ստո րագ րել նաև այդ ան ձինք: Ե թե ի րա վա-
խախ տում կա տա րած ան ձը հրա ժար վում է ստո րագ րել ար ձա նագ րու թյու նը, դրա նում այդ 
մա սին նշում է կա տար վում: Ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձն ի րա վունք ու նի ներ կա յաց-
նե լու ար ձա նագ րու թյա նը կց վող բա ցատ րու թյուն ներ և դի տո ղու թյուն ներ ար ձա նագ րու թյան 
բո վան դա կու թյան առ թիվ, ի նչ պես նաև շա րադ րե լու այն ստո րագ րե լուց իր հրա ժար վե լու 
շար ժա ռիթ նե րը: Ար ձա նագ րու թյուն կազ մե լիս խախ տո ղին բա ցատր վում է նույն օ րենսգր քի 
267-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված նրա ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, ո րի մա-
սին ար ձա նագ րու թյան մեջ նշ վում է ար վում:

 Վե րոգ րյալ ի րա վադ րույթ նե րից բխում է, որ վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ 
գոր ծի քն նու թյունն ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող պե տա կան կամ տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը (պաշ տո նա տար ան ձինք) վար չա կան ի րա վա խախ տում 
կա տա րե լու մա սին ար ձա նագ րու թյու նը պետք է կազ մեն են թադ րյալ ի րա վա խախ տու մը կա-
տա րած ան ձի ներ կա յու թյամբ, և վեր ջինս պետք է ստո րագ րի այն, ի սկ ե թե նա հրա ժար վում 
է ստո րագ րել ար ձա նագ րու թյու նը, ա պա վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծը 
քն նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող վար չա կան մար մի նը (պաշ տո նա տար ան ձը) դրա մա սին 
հա մա պա տաս խան նշում է կա տա րում ար ձա նագ րու թյան մեջ: Ան ձը, ո րին վե րագր վում է 
են թադ րյալ վար չա կան ի րա վա խախ տու մը, ի րա վունք ու նի ներ կա յաց նել բա ցատ րու թյուն-
ներ և դի տո ղու թյուն ներ ար ձա նագ րու թյան բո վան դա կու թյան առ թիվ, ո րոնք կց վում են վար-
չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյա նը, ի սկ այն դեպ քե րում, ե րբ նա 
հրա ժար վում է ստո րագ րել ար ձա նագ րու թյու նը, ա պա կա րող է ար ձա նագ րու թյու նում շա-
րադ րել այն շար ժա ռիթ նե րը, ո րոնք իր կար ծի քով հիմք են հան դի սա ցել ար ձա նագ րու թյու նը 
ստո րագ րե լուց հրա ժար վե լու հա մար: Բա ցի այդ, վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե-
րյալ գոր ծի քն նու թյունն ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող պե տա կան կամ տե ղա կան 
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ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը (պաշ տո նա տար ան ձինք) վար չա կան ի րա վա խախ տում 
կա տա րե լու մա սին ար ձա նագ րու թյուն կազ մե լիս ան ձին պետք է բա ցատ րեն Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 267-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ նրա 
ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, և դրա մա սին նույն պես հա մա պա տաս խան նշում 
կա տա րեն ար ձա նագ րու թյան մեջ: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ վար չա կան մար մի նը (պաշ տո-
նա տար ան ձը) ի րա վա սու է ի րա վա խախ տին են թար կել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
մի այն վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյու նը կազ մե լու վե րոգ րյալ 
ը նդ հա նուր կա նոն նե րի, ի նչ պես նաև ար ձա նագ րու թյան բո վան դա կու թյա նը ներ կա յաց վող 
հիմն ա կան պա հանջ նե րի պահ պան ման պայ ման նե րում:

«Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ավ տո կա յա նա տե ղի տուր քի վճար ման նկատ-
մամբ հս կո ղու թյունն ի րա կա նաց նում է տվյալ հա մայն քի ղե կա վա րը կամ նրա կող մից լի ա-
զոր ված ան ձը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ավ տո կա յա նա տե ղի տուր քի վճար ման 
նկատ մամբ հս կո ղու թյու նը կա րող է ի րա կա նաց վել ան մի ջա կա նո րեն կամ է լեկտ րո նային 
հա մա կար գե րի մի ջո ցով (ն կա րա հա նող, ձայ նաազ դան շա նային հա մա կար գեր և այլն): Նույն 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ավ տո կա յա նա տե ղի նկատ մամբ հս կո ղու թյան ի րա կա նաց-
ման ձևե րը ո րո շում է տվյալ հա մայն քի ա վա գա նին: 

Եր ևան քա ղա քի ա վա գա նին, ղե կա վար վե լով վե րոգ րյալ օ րեն քով ի րեն վե րա պահ ված 
լի ա զո րու թյամբ, 25.12.2012 թվա կա նին ըն դու նել է «Եր ևա նի քա ղա քային հա մայն քում ավ-
տո կա յա նա տե ղի տուր քի վճար ման և դրա ու ավ տո կա յա նա տե ղի նկատ մամբ հս կո ղու թյան 
ի րա կա նաց ման ձևե րը սահ մա նե լու մա սին» թիվ 563-Ն ո րո շու մը: Նշ ված ո րոշ ման՝ ի րա վա-
հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ հա վել վա ծի հա մա ձայն՝

«(...) 9. Ան մի ջա կան հս կո ղու թյունն ի րա կա նաց վում է ավ տո կա յա նա տե ղի կազ մա
կերպ չի նշա նա կած կամ լի ա զո րած ան ձի (ան ձե րի) (այ սու հետ՝ կար գա վար նե րի), ի սկ է լեկտ
րո նային հա մա կար գե րով ի րա կա նաց վող հս կո ղու թյու նը՝ շր ջիկ կար գա վար նե րի կամ այլ 
հա մա կար գե րի մի ջո ցով:

10. Կար գա վա րի (շր ջիկ կար գա վա րի) գոր ծա ռույթ ներն են.
1) վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցի կամ դրա կցոր դի 

կա յան ման հա մար տուր քի վճար ված լի նե լու փաս տի ստու գու մը,
2) վճար ման բա ցա կա յու թյան կամ տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար տուր քը վճար

ված չլի նե լու դեպ քում.
ա. տու գան քի վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյան կազ մու մը, ե թե կար գա վա րը (շր ջիկ կար

գա վա րը) Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի հա մա պա տաս խան պաշ տո նա
տար ան ձ է,

բ. տու գան քի վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյուն կազ մե լու հա մար Եր ևա նի քա ղա քա պե
տին է ներ կա յաց նում Վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված փաս տաթղ թե րը (ա պա ցույց նե րը), ե թե կար գա վա
րը (շր ջիկ կար գա վա րը) Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի հա մա պա տաս խան 
պաշ տո նա տար ան ձ չէ (...):

11. Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում 
կա յա նե լու հա մար սահ ման ված տուր քը չվ ճա րե լու տու գան քի վե րա բե րյալ կազմ վող ար ձա
նագ րու թյուն պետք է նե րա ռի ա ռն վազն հետ ևյալ տե ղե կատ վու թյու նը.
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1) տու գան վող ան ձի կող մից կա յա նած ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցի մակ նիշն ու 
հաշ վառ ման հա մա րա նի շը,

2) ար ձա նագ րու թյուն կազ մե լու ժա մա նա կը,
3) տու գան քի ի րա վա կան հիմ քե րը,
4) տվյալ ավ տո կա յա նա տե ղի հաս ցեն,
5) տու գան քի չա փը,
6) տու գան քի վճար ման հա մար գոր ծող բան կային հաշ վե հա մա րը,
7) տու գան քը վճա րո ղի ա նու նը, ազ գա նու նը, ստո րագ րու թյու նը (հ նա րա վո րու թյան դեպ

քում), նրա ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի տվյալ նե րը:
12. Սույն կար գի 10րդ կե տի 2րդ են թա կե տի ա) պար բե րու թյամբ նա խա տես ված դեպ

քում տու գան քի վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյու նը կազմ վում է եր կու օ րի նա կից: Ար ձա նագ րու
թյուն նե րից մե կը դրանք կազ մե լու օ րը, ի սկ ե թե դա ան հնար է, ա պա այդ օր վան հա ջոր դող 
աշ խա տան քային օ րը, փո խանց վում է Եր ևա նի քա ղա քա պե տին, ի սկ մյուս օ րի նա կը՝ պատ
շաճ ձևով ու ղարկ վում է ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը կա յա նած ան ձին:

13. Սույն կար գի 10րդ կե տի 2րդ են թա կե տի բ) պար բե րու թյամբ նա խա տես ված դեպ
քում տու գան քի վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյու նը կազմ վում է եր կու օ րի նա կից Եր ևա նի քա
ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի հա մա պա տաս խան պաշ տո նա տար ան ձի կող մից՝ ավ
տո կա յա նա տե ղի կազ մա կերպ չի ներ կա յաց րած փաս տաթղ թե րի (ա պա ցույց նե րի) հի ման 
վրա, ո րոն ցից մե կը նույն օ րը, ի սկ ե թե դա ան հնար է, ա պա այդ օր վան հա ջոր դող աշ խա
տան քային օ րը, պատ շաճ ձևով ու ղարկ վում է ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը կամ դրա 
կցոր դը կա յա նած ան ձին (...)»:

 Վե րոգ րյալ ի րա վադ րույթ նե րից հետ ևում է, որ Եր ևան քա ղա քի ա վա գա նին, սահ մա-
նե լով Եր ևան քա ղա քում վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղե րի նկատ մամբ հս կո ղու թյան ի րա կա-
նաց ման ձևե րը, նա խա տե սել է ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը հա մայն-
քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված տե ղա կան 
տուր քը չվ ճա րե լու վար չա կան ի րա վա խախտ ման ար ձա նագ րու թյան կազմ ման այլ կարգ, ո րը 
տար բեր վում է այդ պի սի ար ձա նագ րու թյան կազմ ման՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի 
վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քով ամ րագր ված կա նոն նե րից: Մաս նա վո րա պես՝ Եր ևան քա ղա քի 
ա վա գա նու վե րոգ րյալ ո րոշ ման հա մա ձայն՝ ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր-
դը հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված 
տե ղա կան տուր քը չվ ճա րե լու վար չա կան ի րա վա խախտ ման ար ձա նագ րու թյու նը կազմ վում 
է ա ռանց ի րա վա խախ տի մաս նակ ցու թյան և կազմ վե լուց հե տո ու ղարկ վում է այդ ան ձին: 

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում կի րա ռե լի է ոչ թե Եր-
ևան քա ղա քի ա վա գա նու 25.12.2012 թվա կա նի թիվ 563-Ն ո րոշ մամբ սահ ման ված՝ վար չա-
կան ի րա վա խախտ ման ար ձա նագ րու թյունն ի րա վա խախ տի բա ցա կա յու թյամբ կազ մե լու և 
հե տո վեր ջի նիս ու ղար կե լու կա նո նը, այլ՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օ րենսգր քի 255-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ վար չա կան ի րա վա խախտ ման ար ձա նագ-
րու թյունն ի րա վա խախ տի ներ կա յու թյամբ կազ մե լու և առ ձեռն վեր ջի նիս հանձ նե լու կա նո նը: 
Նշ ված դա տո ղու թյու նը հիմն ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար-
գում գոր ծող՝ ի րա վա կան ակ տե րի աս տի ճա նա կար գու թյան վրա, ո րի հա մա ձայն՝ օ րեն քը 
(տ վյալ դեպ քում՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենս գիր քը) ու նի ա վե-
լի բարձր ի րա վա բա նա կան ո ւժ, քան հա մայն քի ա վա գա նու ո րո շու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ար ձա նագ րու թյան կազմ ման գոր ծըն թա ցին են-
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թադ րյալ ի րա վա խախ տին մաս նա կից դարձ նե լու, ար ձա նագ րու թյու նը վեր ջի նիս ներ կա յու-
թյամբ կազ մե լու օ րեն քի պա հան ջը ձևա կան բնույթ չի կրում, քա նի որ են թադ րյալ ի րա վա-
խախ տին իր ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը բա ցատ րե լու՝ ար ձա նագ րու թյու նը 
կազ մող պաշ տո նա տար ան ձի պար տա կա նու թյու նը կար ևոր ե րաշ խիք է հան դի սա նում ո ղջ 
վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում են թադ րյալ ի րա վա խախ տի ի րա վունք նե րի ի րա ցումն 
ա պա հո վե լու հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վար չա կան ի րա վա խախտ ման 
վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյու նը են թադ րյալ ի րա վա խախ տու մը կա տա րած ան ձի ներ կա յու-
թյամբ կազ մե լու իմ պե րա տիվ պա հան ջը նպա տակ է հե տապն դում նաև ա պա հո վե լու վար-
չա կան ի րա վա խախտ ման պատ շաճ սուբյեկ տի պարզ ման հնա րա վո րու թյու նը: Վար չա կան 
ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյու նը են թադ րյալ ի րա վա խախ տու մը կա տա-
րած ան ձի ներ կա յու թյամբ կազ մե լու պայ ման նե րում հնա րա վոր կլի նի պար զել վար չա կան 
ի րա վա խախտ ման սուբյեկ տին, ո րից հե տո վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ գոր-
ծի քն նու թյան ար դյուն քում վեր ջի նիս հնա րա վոր կլի նի են թար կել վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան-
գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը հա մայն-
քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված տե ղա կան 
տուր քը չվ ճա րե լու վար չա կան ի րա վա խախտ ման ար ձա նագ րու թյու նը պետք է կազմ վի Վար-
չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քով սահ ման ված կա նոն նե րի, մաս-
նա վո րա պես՝ են թադ րյալ ի րա վա խախ տի մաս նակ ցու թյան պա հան ջի պահ պան մամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծով վի ճարկ վող վար-
չա կան ակ տով՝ Ծա ռա յու թյան պե տի տե ղա կա լի կող մից 22.10.2015 թվա կա նին կա յաց ված 
« Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ Վ-0067788 ո րոշ մամբ Գառ նիկ Վեր մի շյա նը են-
թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե-
րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 124.7-րդ հոդ վա ծով 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 պատ կա նող «01OS998» պետ հա մա րա նի շով 
«MAZDA 626 1.8» մակ նի շի տրանս պոր տային մի ջո ցը 30.09.2015 թվա կա նին՝ ժա մը 12:01-ից 
մինչև 17:21-ը, 15 րո պե ից ա վե լի ժա մա նա կա հատ վա ծով կա յան ված է ե ղել Եր ևան քա ղա քի 
Խան ջյան փո ղո ցում գտն վող հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում՝ ա ռանց վճա րե-
լու տրանս պոր տային մի ջո ցի կա յա նա տե ղի հա մար սահ ման ված տե ղա կան տուր քը: 

Նշ ված վար չա կան ակ տի ըն դուն մանն ո ւղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում Եր-
ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի ի րա վա բա նա կան վար չու թյան բնա կիչ նե րի 
ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան բաժ նի պետ Հրանտ Մար գա րյա նի 
կող մից 05.10.2015 թվա կա նին կազմ վել է թիվ 0082959 ար ձա նագ րու թյու նը, ո րի հա մա ձայն՝ 
հա մադ րե լով տեխ նի կա կան մի ջո ցի օգ տա գործ մամբ ստաց ված տե սա նյու թում ամ րագր ված 
ա րար քի հատ կա նիշ նե րը ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի հետ, հայտ նա բեր վել է Վար-
չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 124.7-րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված ի րա վա խախ տում, մաս նա վո րա պես՝ «01OS998» պետ հա մա րա նի շով «MAZDA 626 1.8» 
մակ նի շի տրանս պոր տային մի ջո ցը 30.09.2015 թվա կա նին՝ ժա մը 12:01-ից մինչև 17:21-ը, 15 
րո պե ից ա վե լի ժա մա նա կա հատ վա ծով կա յան ված է ե ղել Եր ևան քա ղա քի Խան ջյան փո ղո-
ցում գտն վող հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում, ին չի հա մար վճար ված չի ե ղել 
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«Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
10-րդ հոդ վա ծով և Եր ևան քա ղա քի ա վա գա նու 23.12.2014 թվա կա նի թիվ 264-Ն ո րոշ մամբ 
նա խա տես ված տրանս պոր տային մի ջո ցի կա յա նա տե ղի տե ղա կան տուր քը:

 Դա տա րա նը մեր ժել է Գառ նիկ Վեր մի շյա նի վի ճարկ ման հայ ցը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, 
որ սույն գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րով հաս տատ վում է Ծա ռա յու թյան պե տի տե ղա կա-
լի կող մից 22.10.2015 թվա կա նին կա յաց ված « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 
Վ-0067788 ո րոշ մամբ նկա րագր ված ի րա վա խախտ ման փաս տը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը մեր ժել է Գառ նիկ Վեր մի շյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը և Դա տա-
րա նի վճի ռը թո ղել է ան փո փոխ՝ ը ստ է ու թյան հա մա ձայ նե լով Դա տա րա նի վե րոգ րյալ դիր-
քո րոշ ման հետ:

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս-
տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյու-
նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը. 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա-
կազ մի ի րա վա բա նա կան վար չու թյան բնա կիչ նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի 
պաշտ պա նու թյան բաժ նի պետ Հրանտ Մար գա րյա նի կող մից 05.10.2015 թվա կա նին կազմ-
ված թիվ 0082959 ար ձա նագ րու թյու նում բա ցա կա յում է վար չա կան ի րա վա խախ տում կա-
տա րած ան ձի՝ Գառ նիկ Վեր մի շյա նի ստո րագ րու թյու նը, ի նչ պես նաև առ կա չէ նշում այն մա-
սին, որ ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձը հրա ժար վել է այն ստո րագ րե լուց, բա ցա կա յում է 
նաև նշում այն մա սին, որ ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձին բա ցատր վել են Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 267-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված նրա 
ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը: Ա վե լին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում 
է նաև, որ Եր ևան քա ղա քի ա վա գա նու «Եր ևա նի քա ղա քային հա մայն քում ավ տո կա յա նա-
տե ղի տուր քի վճար ման և դրա ու ավ տո կա յա նա տե ղի նկատ մամբ հս կո ղու թյան ի րա կա-
նաց ման ձևե րը սահ մա նե լու մա սին» 25.12.2012 թվա կա նի թիվ 563-Ն ո րոշ ման հա վել վա ծի 
13-րդ և 14-րդ կե տե րով նա խա տես ված՝ ար ձա նագ րու թյունն ու ղար կե լու պար տա կա նու թյու-
նը, չի բա ցա ռում վար չա կան մարմն ի՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րենսգր քի 255-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված պար տա կա նու թյան կա տա րու մը:

 Փաս տո րեն, Ծա ռա յու թյան պե տի տե ղա կա լի կող մից 22.10.2015 թվա կա նին կա յաց ված 
« Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ Վ-0067788 ո րո շումն ըն դուն վել է Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 255-րդ հոդ վա ծի խախտ մամբ:

 Մի ա ժա մա նակ սույն գոր ծի փաս տե րի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա-
ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ վի ճարկ ման հայ ցի քն նու թյան ըն թաց քում վի ճարկ վող 
վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը գնա հա տե լիս վար չա կան ակ տի ա ռոչն չու թյան հիմ-
քե րը պար զե լու և բա ցա ռե լու կար ևո րու թյա նը:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 62-րդ 
հոդ վա ծի 1 –ին կե տի հա մա ձայն՝ առ ո չինչ է այն վար չա կան ակ տը, ո րում առ կա են, մաս նա-
վո րա պես՝ հետ ևյալ ակ նա ռու կո պիտ սխալ նե րը.

ա) ակ տից հս տակ չի եր ևում կամ մի ան շա նակ պարզ չէ, թե որ վար չա կան մար մինն է 
դա ըն դու նել.

բ) ա կտն ըն դու նել է ոչ ի րա վա սու վար չա կան մար մի նը.
գ) ակ տից պարզ չէ, թե դա ո րո շա կի ո րեն ո ւմ է հաս ցե ագր ված, կամ հայտ նի չէ, թե ի նչ 
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հարց է կար գա վո րում.
դ) ակ տով դրա հաս ցե ա տի րոջ վրա դր վում է ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ պար տա կա նու-

թյուն, կամ նրան տրա մադր վում է ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ ի րա վունք:
 Նույն հոդ վա ծի 2–րդ կե տի հա մա ձայն՝ առ ո չինչ վար չա կան ա կտն ըն դուն ման պա հից 

ի րա վա բա նա կան ո ւժ չու նի և են թա կա չէ կա տար ման կամ կի րառ ման, ի սկ 3-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ առ ո չինչ վար չա կան ակ տի կա տա րու մը կամ կի րա ռումն ա ռա ջաց նում է օ րեն քով 
սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյուն:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ան վա վեր է առ ո չինչ չհան դի սա ցող այն ոչ ի րա վա չափ ակ-
տը, ո րն ըն դուն վել է՝ օ րեն քի խախտ մամբ, այդ թվում՝ օ րեն քի սխալ կի րառ ման կամ սխալ 
մեկ նա բան ման հետ ևան քով:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ոչ ի րա վա չափ վար չա կան 
ակ տե րը կա րող են հան դես գալ եր կու ձևով՝ որ պես օ րեն քին (գե րա կայող ի րա վուն քին) հա-
կա սող և որ պես ա ռո չինչ ակ տեր:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քում ամ րագ րե լով վի ճարկ ման և ճա նաչ ման հայ ցա տե սակ նե րը՝ օ րենս դի րը սահ մա նել է 
ան վա վեր և առ ո չինչ վար չա կան ակ տե րի ոչ ի րա վա չափ լի նե լը դա տա կան կար գով հաս-
տա տե լու եր կու ե ղա նակ: Ը նդ ո րում, վի ճարկ ման հայ ցը քն նե լիս դա տա րա նը պար տա վոր 
է նախ ևա ռաջ ան դրա դառ նալ վար չա կան ակ տի ա ռոչն չու թյան հիմ քե րի առ կա յու թյա նը կամ 
բա ցա կա յու թյա նը, քա նի որ վար չա կան ակ տի ան վա վե րու թյան նյու թաի րա վա կան հիմ քե րով 
պայ մա նա վոր ված՝ ան վա վեր կա րող է ճա նաչ վել մի այն առ ո չինչ չհան դի սա ցող վար չա կան 
ակ տը: Այ սինքն՝ առ ո չինչ վար չա կան ակ տի վե րաց ման պա հան ջը չի կա րող լի նել վի ճարկ-
ման հայ ցի ա ռար կա, քա նի որ ան վա վե րու թյան հիմ քե րի պարզ ման ան հրա ժեշ տու թյունն 
առ ո չինչ վար չա կան ակ տի պա րա գա յում բա ցա կա յում է: Ա վե լին, ե թե առ կա է վար չա կան 
ակ տի ա ռո չինչ լի նե լու՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 62-րդ հոդ վա ծի 1 –ին կե տում թվարկ ված հիմ քե րից որ ևէ մե կը, ա պա այդ վար չա կան 
ակ տը չի կա րող ճա նաչ վել ան վա վեր:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 2191-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն՝ (...) տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը քն նում են նույն օ րենսգր քի (...) 124.7-
րդ հոդ վա ծով (...) նա խա տես ված վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րը: 
(...) Տա րած քային կա ռա վար ման մար մին նե րի ա նու նից վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի 
վե րա բե րյալ գոր ծեր քն նե լու և վար չա կան տույժ նշա նա կե լու ի րա վունք ու նեն մարզ պետ նե-
րը, ի սկ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ա նու նից` հա մայն քի ղե կա վար նե րը, 
ի սկ Եր ևան քա ղա քում` Եր ևա նի քա ղա քա պե տը կամ նրա ո րոշ մամբ սահ ման ված պաշ տո-
նա տար ան ձինք:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ ման հայ ցը քն նե լիս՝ 
Դա տա րա նը չի ան դրա դար ձել Ծա ռա յու թյան պե տի տե ղա կա լի կող մից 22.10.2015 թվա կա-
նին կա յաց ված « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ Վ-0067788 ո րոշ ման ա ռոչն-
չու թյան հիմ քե րի առ կա յու թյա նը կամ բա ցա կա յու թյա նը՝ այն հա մա տեքս տում, թե ա րդյոք 
Ծա ռա յու թյան պե տի տե ղա կա լը ի րա վա սու էր ըն դու նե լու նշ ված վար չա կան ակ տը: Մինչ դեռ 
սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ա կտն ըն դու նող պաշ տո նա տար ան ձի ի րա վա սու թյան 
հար ցի պար զումն այդ ակ տի ի րա վա չա փու թյան գնա հատ ման հա մար ու նի ո րո շիչ նշա նա-
կու թյուն:
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Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա մա-
րում է բա վա րար՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-րդ, 151-րդ և 163-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Միև նույն ժա մա նակ, հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով բո ղո քի քն-
նու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է վե ճի լուծ ման հա մար է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք ներ պար զե լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի 
լույ սի ներ քո գոր ծի քն նու թյան և լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող վե րոգ րյալ 
հար ցե րը պար զե լու նպա տա կով, ի նչ պես նաև վի ճարկ վող ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյունն 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով գնա հա տե լու հա մար սույն գործն ան հրա ժեշտ է ու ղար կել 
նոր քն նու թյան:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա
կան  ծախ սե րի բաշխ ման  վե րա բե րյալ.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա տա կան 
ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ սե-
րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը 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, ի նչ 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, ի նչ ծա վա լով դրանք ան հրա ժեշտ են ե ղել 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար: Դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա տա կին չի ծա ռայել, 
դր վում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ ե թե վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի 
օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար-
ման, ի սկ գործն ու ղարկ վում է նոր քն նու 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 քն նու թյան ներ կա փու լում, գտ նում է, 
որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

  

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
27.06.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան՝ նոր քն նու թյան:

 Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց-
քում: 

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան     Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1176/05/17
 դա տա րա նի ո րո շում  2019թ.
 Վար չա կան գործ թիվ  ՎԴ/1176/05/17
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Թով մա սյան
Դա տա վոր ներ` Ա. Ա ռա քե լյան
 Ա. Բա բա յան

 
ՈՐՈՇՈՒՄ

 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
զե կու ցող  Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25-ին 
դռն բաց դա տա կան նիս տում քն նե լով Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ 

Տի րան Աբ գա րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 07.05.2018 
թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Ար մի նե Պետ րո սյա նի ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա-
րա նի` Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 26.01.2017 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու 
մա սին» թիվ Վ-0207038 ո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը. 
Դի մե լով դա տա րան` Ար մի նե Պետ րո սյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Եր ևա-

նի քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի հա սա րա կա կան կար գի պահ պան ման ծա ռա յու-
թյան (այ սու հետ` Ծա ռա յու թյուն) կող մից 26.01.2017 թվա կա նին կա յաց ված թիվ Վ-0207038 
« Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» ո րո շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Հ. Այ վա զյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 14.06.2017 
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թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է: 
ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 07.05.2018 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Ար մի նե Պետ րո սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` բե կան վել է 
Դա տա րա նի 14.06.2017 թվա կա նի վճի ռը և այն փո փոխ վել` հայ ցը բա վա րար վել է` ան վա վեր 
է ճա նաչ վել Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 26.01.2017 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա-
կե լու մա սին» թիվ Վ-0207038 ո րո շու մը:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի ներ կա յա-
ցու ցի չը:

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

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է Վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե րա բե րյալ 

ՀՀ օ րենսգր քի 8րդ հոդ վա ծի 1ին և 3րդ պար բե րու թյուն նե րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու
թյան օ րենսգր քի 124րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սը, «ՀՀ դա տա կան օ րենս գիրք» սահ մա նադ րա
կան օ րեն քի 6րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, սխալ է կի րա ռել Վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի 
վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 124.7րդ հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ մե քե նան կա յա նա տե ղում կա յա նե լու հա-

մար կա յա նած ան ձի կող մից վճա րում չի րա կա նաց նե լու դեպ քում վճար ման պար տա վո րու-
թյու նը կրում է տվյալ մե քե նայի սե փա կա նա տե րը, ը նդ ո րում, մի այն այն հան գա ման քը, որ 
ի րա վա խախտ ման պա հին մե քե նան չի վա րել ի նքն ան ձամբ, չի կա րող բա վա րար հիմք հան-
դի սա նալ սե փա կա նա տի րոջ կող մից պա տաս խա նատ վու թյու նից խու սա փե լու հա մար:

 Հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս տե րը և հաշ վի առ նե լով թիվ ՎԴ/1322/05/16 վար չա կան 
գոր ծով ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 27.06.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայտ նած 
դիր քո րո շու մը` նշել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է գոր ծող օ րենսդ րու թյան պա-
հանջ ներն ու հիմք է ըն դու նել մի այն տե սու թյան մեջ ըն դուն ված սկզ բունք նե րի «են թադ րյալ» 
խախտ ման հան գա ման քը` դրա նով փոր ձե լով հիմն ա վո րել Ար մի նե Պետ րո սյա նի` վար չա-
կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա չլի նե լու հան գա ման քը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 07.05.2018 թվա կա նի ո րո շու մը, փո փո խել այն և հայ ցը մեր ժել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը.
1) Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 19.12.2016 թվա կա նի թիվ 0223062 ար ձա նագ րու թյան 

հա մա ձայն` SKODA OCTAVIA TOUR 1.6 մակ նի շի 35VT470 պետ հա մա րա նի շով տրանս պոր-
տային մի ջո ցը 14.12.2016 թվա կա նին ժա մը 11։48-ից մինչև 14.12.2016 թվա կա նի ժա մը 12։05-
ի ըն թաց քում 15 րո պե ից ա վե լի ժա մա նա կա հատ վա ծով կա յան ված է ե ղել Եր ևան քա ղա-
քի Կա սյան փո ղո ցում գտն վող հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում, ին չի հա մար 
վճար ված չի ե ղել «Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծով և Եր ևան քա ղա քի ա վա գա նու 23.12.2015 թվա կա նի 
թիվ 434-Ն ո րոշ մամբ նա խա տես ված տրանս պոր տային մի ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի հա մար 
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սահ ման ված տե ղա կան տուր քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 27):
2) Ծա ռա յու թյան պե տի 26.01.2017 թվա կա նի թիվ Վ-0207038 « Վար չա կան տույժ նշա նա-

կե լու մա սին» ո րոշ ման հա մա ձայն` Ար մի նե Պետ րո սյա նը Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի 
վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 124.7-րդ հոդ վա ծի խախտ ման հիմ քով են թարկ վել է վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան` 5.000 ՀՀ դրա մի չա փով տու գան քի (հա տոր 1-ին, գ.թ. 04-05):

3) Ար մի նե Պետ րո սյա նի և Ար մեն Խա չատ րյա նի միջև 15.06.2015 թվա կա նին կնք ված 
ավ տո մե քե նայի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի (պատ ճե նի) հա մա ձայն` Ար մի նե Պետ րո-
սյա նը 3 տա րի ժամկ ե տով, հա մա պա տաս խան վար ձավ ճա րի դի մաց, Ար մեն Խա չատ րյա նի 
տի րա պետ մա նը և օգ տա գործ մանն է հանձ նել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա-
նող «SKODA» մակ նի շի 2013 թվա կա նի ար տադ րու թյան, «35VT470» հա մա րա նի շի ավ տո մե-
քե նան (հա տոր 1-ին, գ.թ. 07):

4) Ար մեն Խա չատ րյա նը, 30.05.2017 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ըն թաց քում հար-
ցաքնն վե լով որ պես վկա, Դա տա րա նին հայտ նել է, որ ին քը շուրջ 3 տա րի, վար ձա կա լու թյան 
հի մունք նե րով մշ տա պես վա րում է սպի տակ գույ նի «35VT470» պետ հա մա րա նի շի SKODA 
OCTAVIA տրանս պոր տային մի ջո ցը (դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյուն և դա տա կան 
նիս տե րի ար ձա նագ րու թյան կրիչ, հա տոր 1-ին, գ.թ. 36, 44-46):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն-

դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` բո ղո քում բարձ րաց ված 
հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ 
օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում 
է, որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը` ավ-
տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե-
ղում կա յա նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված տե ղա կան տուր քը չվ ճա րե լու հա մար վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա սուբյեկ տի ո րոշ ման հար ցի վե րա բե րյալ, կար ևոր 
նշա նա կու թյուն կու նե նա նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան 
պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. տրա նաս պոր տային մի ջո ցը հա մայն
քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված տե ղա կան 
տուր քը չվ ճա րե լու հա մար տրանս պոր տային մի ջո ցի սե փա կա նա տի րո ջը (այն ան ձին, ո րին 
ամ րակց ված է պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող ավ տոտ րանս
պոր տային մի ջո ցը) վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ վար չա
կան ակ տը կա րո՞ղ է ա րդյոք ան վա վեր ճա նաչ վել այն հիմ քով, որ տրանս պոր տային մի ջո ցը 
հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յան վել է այլ ան ձի կող մից:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 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 պե տա կան կամ 
հա սա րա կա կան կար գի, (...) քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի, կա ռա-
վար ման սահ ման ված կար գի դեմ ո տնձգ վող հա կաի րա վա կան, մե ղա վոր (դի տա վո րյալ կամ 
ան զգույշ) այն պի սի գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը, ո րի հա մար օ րենսդ րու թյամբ նա-
խա տես ված է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն։
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 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սի հա մա ձայն` տույժ նշա նա կե լիս հաշ վի են ա ռն վում կա տար ված ի րա վա խախտ ման բնույ-
թը, խախ տո ղի ան ձը, նրա մեղ քի աս տի ճա նը, գույ քային դրու թյու նը, պա տաս խա նատ վու-
թյու նը մեղ մաց նող և ծան րաց նող հան գա մանք նե րը:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 279-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն` վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծը քն նե լիս մար մի նը (պաշ տո նա տար 
ան ձը) պար տա վոր է պար զել` կա տար վել է, ա րդյոք, վար չա կան ի րա վա խախ տում. ա րդյոք, 
տվյալ ան ձը մե ղա վոր է այն կա տա րե լու մեջ. ա րդյոք, նա են թա կա է վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան (...):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց ված ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ վկա յա-
կոչ ված ի րա վա կան նոր մե րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ո լոր տում գոր ծում 
են «անձ նա կան պա տաս խա նատ վու թյան» և «ըստ մեղ քի պա տաս խա նատ վու թյան» կար-
ևո րա գույն սկզ բունք նե րը: Ա նձ նա կան պա տաս խա նատ վու թյան սկզ բուն քը նշա նա կում է, որ 
ան ձը կա րող է են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի այն ան ձամբ իր կող մից 
կա տար ված զան ցան քի հա մար: Ի սկ ը ստ մեղ քի պա տաս խա նատ վու թյան սկզ բուն քի է ու-
թյունն այն է, որ ան ձը են թա կա է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի այն այն դեպ քում, 
ե րբ զան ցան քի կա տար ման մեջ վեր ջի նիս մե ղա վո րու թյու նը (դի տա վո րու թյուն կամ ան զգու-
շու թյուն) հաս տատ ված է ի րա վա սու մարմն ի կող մից, քա նի որ ան ձի ա րար քում մեղ քի բա ցա-
կա յու թյու նը վկա յում է վար չա կան ի րա վա խախտ ման բա ցա կա յու թյան մա սին (տե՛ս, Ար սեն 
Խա չատ րյանն ը նդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու
թյան թիվ ՎԴ/4936/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.12.2017 թվա կա նի 
ո րո շու մը):

Ն մա նա տիպ ի րա վա կան դիր քո րո շում ար տա հայ տել է նաև ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նը` 12.10.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-920 ո րոշ մամբ նշե լով, որ վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան սկզ բունք նե րից է « պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ քի հա մար» սկզ բուն 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 մի այն 
վար չա կան ի րա վա խախ տում կա տա րե լու մեջ մե ղա վոր ան ձի նկատ մամբ: Հետ ևա բար, մեղ-
քը, որ պես վար չա կան զան ցա կազ մի սուբյեկ տիվ կող մի պար տա դիր տարր, հան դի սա նում 
է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ի րա վա կան մի ակ նա խա պայ մանն ու նա խադ րյա լը: 
Ը ստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` նշ ված սկզ բուն քը սեր տո րեն ա ռնչ վում է նաև վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մեկ այլ սկզ բուն քի` ան ձնա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
սկզ բուն քին, ո րի հա մա ձայն` ան ձը են թա կա է պա տաս խա նատ վու թյան մի այն ան ձամբ կա-
տա րած ի րա վա խախտ ման հա մար: 

Մինչև 09.01.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց նե-
րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի (16.12.2016 թվա կա նին ըն դուն ված 
և 09.01.2017 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած «Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց նե րի կա յա նա տե-
ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում փո փո խու թյուն 
կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-236-Ն ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն` «Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց-
նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի վեր նագ րում և ամ բողջ տեքս-
տում « տուրք» բա ռը փո խա րին վել է «վ ճար» բա ռով) 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ավ տո կա-
յա նա տե ղի հա մար գանձ վող տուր քը ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը ավ տո կա յա նա տե ղում 
կա յա նե լու հա մար նույն օ րեն քով սահ ման ված դրույ քա չա փե րի սահ ման նե րում հա մայն քի 
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ա վա գա նու կող մից հաս տատ ված չա փով և նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով հա մայն քի 
բյու ջե գանձ վող պար տա դիր գան ձույթ է:

 Մինչև 09.01.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց-
նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա-
մա ձայն` ավ տո կա յա նա տե ղի տուր քի վճար ման ձևե րը սահ մա նում է հա մայն քի ա վա գա նին։

 Մինչև 09.01.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց-
նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
ավ տո կա յա նա տե ղի տուրք չվ ճա րելն ա ռա ջաց նում է օ րեն քով նա խա տես ված պա տաս խա-
նատ վու թյուն։

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 124.7-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն` ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը հա մայն քային վճա րո վի ավ տո-
կա յա նա տե ղում կա յա նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված տե ղա կան տուր քը չվ ճա րելն ա ռա-
ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հն գա պա տի կի 
չա փով:

 Մինչև 09.01.2017 թվա կա նը գոր ծող վե րը նշ ված ի րա վա կար գա վո րումն ե րից հետ ևում է, 
որ ավ տո կա յա նա տե ղի հա մար գանձ վող տուր քը հա մայն քի ա վա գա նու կող մից հաս տատ-
ված չա փով հա մայն քի բյու ջե գանձ վող տե ղա կան տուրք է, ո րի վճար ման պար տա կա նու-
թյու նը չկա տա րե լու ի րա վա կան հետ ևան քը Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օ րենսգր քի 124.7-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյան կի րա ռումն է: 
Ը նդ ո րում, օ րենս դիրն ավ տո կա յա նա տե ղի տուր քի վճար ման ձևե րը սահ մա նե լու լի ա զո-
րու թյու նը վե րա պա հել է հա մայն քի ա վա գա նուն (տե՛ս, Գե ղամ Սի մո նյանն ը նդ դեմ Եր ևա-
նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/5084/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
02.12.2016 թվա կա նի ո րո  մը): 

Այս պես, Եր ևան քա ղա քի ա վա գա նու 23.12.2015 թվա կա նի «Եր ևան քա ղա քային հա-
մայն քում տե ղա կան տուր քե րի 2016 թվա կա նի դրույ քա չա փե րը սահ մա նե լու մա սին» թիվ 
434-Ն ո րոշ ման 14-րդ կե տի «գ» են թա կե տի հա մա ձայն` Եր ևա նի վար չա կան տա րած քում 
Եր ևան քա ղա քի ա վա գա նու ո րոշ մամբ կազ մա կերպ ված վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղե րում 
տե ղա կան տուր քը սահ ման վում է (...) մեկ ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը 
ավ տո կա յա նա տե ղում ժա մը 09.00-ից մինչև 24.00-ն կա յա նե լու հա մար` յու րա քան չյուր մեկ 
ժամ վա հա մար` 100 դրամ, ո րի դեպ քում փաս տա ցի կա յան ման ժա մա նա կի րո պե նե րով հաշ-
վարկն ի րա կա նաց վում է հետ ևյալ կերպ` ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու պա հից մինչև 15 
րո պե տե ղա կան տուրք չի գանձ վում, ի սկ 15 րո պե ից ա վե լի կա յա նե լու հա մար գանձ վում է 
100 դրամ` յու րա քան չյուր մեկ ժա մի հա մար:

 Նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Եր ևան 
քա ղա քում Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 124.7-րդ հոդ վա-
ծով նա խա տես ված ի րա վա խախ տու մը կա րող էր հա մար վել տե ղի ու նե ցած հետ ևյալ պայ-
ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում. 

1. ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը 15 րո պե ից ա վե լի ժա մա նա կով կա-
յան վել է Եր ևան քա ղա քի հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում,

2. չի վճար վել հա մայն քի ա վա գա նու կող մից հաս տատ ված չա փով տե ղա կան տուրք: 
Այլ կերպ` Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 124.7-րդ հոդ-

վա ծի դիս պո զի ցի ա յում նկա րագր ված ի րա վա խախտ ման դեպ քի (զան ցան քի) առ կա յու թյան 
հա մար այն դեպ քում, ե րբ հա մայն քի ա վա գա նու ո րոշ մամբ նա խա տես ված է հա մայն քային 
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վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ ված ան վճար կա յա նե լու հնա րա-
վո րու թյուն, ան հրա ժեշտ է ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը սահ ման ված 
ան վճար ժա մա նա կա հատ վա ծից ա վե լի ժա մա նա կով հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա-
յա նա տե ղում կա յա նե լու և հա մայն քի ա վա գա նու կող մից հաս տատ ված չա փով տե ղա կան 
տուրք չվ ճա րե լու փաս տե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը (տե՛ս, Գե ղամ Սի մո նյանն ը նդ-
դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/5084/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 02.12.2016 թվա կա նի ո րո  մը):

 Մինչև 09.01.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց-
նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն` ավ տո կա յա նա տե ղի հա մար տուրք վճա րող ներ են հան դի սա նում ավ տոտ րանս պոր-
տային մի ջոցն ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նած ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձինք:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոցն ավ տո կա յա նա-
տե ղում կա յա նած ան ձի կող մից ավ տո կա յա նա տե ղի տուր քը չվ ճար վե լու դեպ քում ավ տո կա-
յա նա տե ղի տուրք վճա րող է հան դի սա նում ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցի սե փա կա նա տե-
րը, ի սկ ե թե ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն 
է` ա պա այն ան ձը, ո րին ամ րակց ված է ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ մինչև 09.01.2017 թվա կա նը 
գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված է ավ տո կա յա նա տե ղի հա մար տուր քի վճար ման 
պար տա կա նու թյու նը կրող սուբյեկտ նե րի հետ ևյալ շր ջա նա կը. տե ղա կան տուր քը վճա րե-
լու պար տա կա նու թյու նը, որ պես կա նոն, կրում են ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոցն ավ տո-
կա յա նա տե ղում կա յա նած ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձինք, սա կայն ե թե ավ տոտ-
րանս պոր տային մի ջոցն ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նած ան ձի կող մից ավ տո կա յա նա տե ղի 
տուր քը չի վճար վում, ա պա ավ տո կա յա նա տե ղի տուրք վճա րող է հան դի սա նում ավ տոտ-
րանս պոր տային մի ջո ցի սե փա կա նա տե րը (ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը պե տա կան կամ 
հա մայն քային սե փա կա նու թյուն լի նե լու դեպ քում` այն ան ձը, ո րին ամ րակց ված է ավ տոտ-
րանս պոր տային մի ջո ցը): Այ սինքն` ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոցն ավ տո կա յա նա տե ղում 
կա յա նած ան ձի կող մից ավ տո կա յա նա տե ղի տուր քը չվ ճար վե լու դեպ քում այն վճա րե լու 
պար տա կա նու թյու նը կրող սուբյեկտն ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցի սե փա կա նա տերն է 
(ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն լի նե լու 
դեպ քում` այն ան ձը, ո րին ամ րակց ված է ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը), ով էլ են թա կա 
է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան օ րեն քով սահ ման ված տե ղա կան տուր քը չվ ճա րե լու 
հա մար: 

Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը հանձ նե լով այլ ան-
ձի շա հա գործ մա նը` դրա սե փա կա նա տե րը (ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը պե տա կան 
կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն լի նե լու դեպ քում` այն ան ձը, ո րին ամ րակց ված է ավ-
տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը) պետք է ա պա հո վի, որ ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոցն ավ-
տո կա յա նա տե ղում կա յան վե լու պայ ման նե րում ավ տո կա յա նա տե ղի հա մար սահ ման ված 
տե ղա կան տուր քը վճար վի, և կրում է դրա չվ ճար ման բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի ռիս կը` 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վե լու ձևով: Փաս տո րեն, տվյալ դեպ քում ավ-
տոտ րանս պոր տային մի ջո ցի սե փա կա նա տե րը (ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը պե տա կան 
կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն լի նե լու դեպ քում` այն ան ձը, ո րին ամ րակց ված է ավ-
տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը) են թարկ վում է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ոչ թե այլ 
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ան ձի կող մից, այլ իր կող մից մե ղա վո րու թյամբ կա տար ված ա րար քի` օ րեն քով սահ ման ված 
տե ղա կան տուր քը վճա րե լու պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու հա մար, ին չը հա մա պա տաս-
խա նում է «անձ նա կան պա տաս խա նատ վու թյան» և «ըստ մեղ քի պա տաս խա նատ վու թյան» 
սկզ բունք նե րին: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վար չա կան ի րա-
վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 124.7-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ի րա վա-
խախտ ման հա մար սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյունն օ րենս դիրն ա ռանց որ ևէ բա ցա-
ռու թյան դրել է տրանս պոր տային մի ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ վրա (ավ տոտ րանս պոր տային 
մի ջո ցը պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն լի նե լու դեպ քում` այն ան ձի վրա, 
ո րին ամ րակց ված է ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը): Այ սինքն` մինչև 09.01.2017 թվա կա-
նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա-
կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ան կախ այն հան գա ման քից, թե 
տրանս պոր տային մի ջո ցի սե փա կա նա տերն ան ձամբ է օ գտ վել վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե-
ղից, թե` ոչ, տրա նաս պոր տային մի ջո ցը հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա-
յա նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված տե ղա կան տուր քը չվ ճա րե լու պայ ման նե րում որ պես 
ավ տո կա յա նա տե ղի տուրք վճա րող, և ը ստ այդմ, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա-
բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 124.7-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյան սուբյեկտ 
օ րենս դի րը դի տել է մի այն տրանս պոր տային մի ջո ցի սե փա կա նա տի րո ջը (ավ տոտ րանս-
պոր տային մի ջո ցը պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն լի նե լու դեպ քում` այն 
ան ձին, ո րին ամ րակց ված է ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է Ար մի նե 
Պետ րո սյա նի վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա, ո րով վեր ջինս պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել 
Ծա ռա յու թյան « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» 26.01.2017 թվա կա նի թիվ Վ-0207038 
ո րո շու մը: Այդ վար չա կան ակ տով Ար մի նե Պետ րո սյա նը են թարկ վել է վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան և նրա նկատ մամբ նշա նակ վել է վար չա կան տույժ այն բա նի հա մար, որ 
վեր ջի նիս սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող «SKODA OCTAVIA TOUR 1.6» մակ նի շի 
«35VT470» պետ հա մա րա նի շի տրանս պոր տային մի ջո ցը 14.12.2016 թվա կա նին ժա մը 11:48-ից 
մինչև 12:05-ի ըն թաց քում վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում 15 րո պե ից ա վե լի ժա մա նա կով կա-
յան ված լի նե լու պա րա գա յում չի կա տար վել հա մա պա տաս խան վճա րում: 

Ար մի նե Պետ րո սյա նը վի ճարկ ման հայ ցի հիմ քում դրել է այն փաս տար կը, որ վե րոգ րյալ 
վար չա կան ակ տով ար ձա նագր ված ի րա վա խախտ ման կա տար ման պա հին «SKODA OCTA-
VIA TOUR 1.6» մակ նի շի «35VT470» հա մա րա նի շի տրանս պոր տային մի ջո ցը շա հա գործ վել 
է այլ ան ձի` Ար մեն Խա չատ րյա նի կող մից: Այդ փաստն ա պա ցու ցե լու հա մար Ար մի նե Պետ-
րո սյա նը Դա տա րան է ներ կա յաց րել իր և Ար մեն Խա չատ րյա նի միջև 15.06.2015 թվա կա նին 
կնք ված ավ տո մե քե նայի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի պատ ճե նը, ո րի հա մա ձայն` Ար-
մի նե Պետ րո սյա նը 3 տա րի ժամ կե տով, հա մա պա տաս խան վար ձավ ճա րի դի մաց, Ար մեն 
Խա չատ րյա նի տի րա պետ մա նը և օգ տա գործ մանն է հանձ նել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
ի րեն պատ կա նող «SKODA» մակ նի շի 2013 թվա կա նի ար տադ րու թյան, «35VT470» հա մա րա-
նի շի ավ տո մե քե նան: Մի ա ժա մա նակ 30.05.2017 թվա կա նի դա տա կան նիս տում որ պես վկա 
հրա վիր ված Ար մեն Խա չատ րյա նը հայտ նել է, որ ար դեն ե րեք տա րի վար ձա կա լու թյան հի-
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մունք նե րով և մշ տա պես վա րում է «SKODA OCTAVIA TOUR 1.6» մակ նի շի «35VT470» հա մա-
րա նի շի տրանս պոր տային մի ջո ցը:

 Դա տա րա նը մեր ժել է հայ ցը` նշե լով, որ օ րեն քով սահ ման ված տուրքն ավ տո կա յա նա-
տե ղում կա յա նած ան ձի կող մից վճար ված չլի նե լու դեպ քում տե ղա կան տուր քը վճա րե լու 
պար տա կա նու թյուն ու նե ցող ան ձը` վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան սուբյեկ տը հան դի-
սա նում է տվյալ տրանս պոր տային մի ջո ցի սե փա կա նա տե րը` ան կախ այն հան գա ման քից, 
թե ո ւմ տի րա պետ ման կամ օգ տա գործ ման ներ քո է գտն վել տրանս պոր տային մի ջո ցը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Ար մի նե Պետ րո սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը, ան-
վա վեր է ճա նա չել վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը` պատ ճա ռա բա նե լով, որ Ար մի նե Պետ րո սյա-
նի և Ար մեն Խա չատ րյա նի միջև 15.06.2015 թվա կա նին կնք ված ավ տո մե քե նայի վար ձա կա-
լու թյան պայ մա նագ րով, դրա հի ման վրա «SKODA OCTAVIA TOUR 1.6» մակ նի շի «35VT470» 
հա մա րա նի շի տրանս պոր տային մի ջո ցը փաս տա ցի Ար մեն Խա չատ րյա նի օգ տա գործ մա նը 
հանձն ված լի նե լու փաս տով, որ պես վկա հար ցաքնն ված Ար մեն Խա չատ րյա նի ցուց մուն քով 
հաս տատ վել է, որ վար չա կան ի րա վա խախտ ման կա տար ման պա հի դրու թյամբ «SKODA 
OCTAVIA TOUR 1.6» մակ նի շի «35VT470» հա մա րա նի շի տրանս պոր տային մի ջո ցը գտն վել է 
ոչ թե սե փա կա նա տի րոջ` Ար մի նե Պետ րո սյա նի, այլ կնք ված վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ-
րի հիմ քով Ար մեն Խա չատ րյա նի փաս տա ցի տի րա պետ ման և օգ տա գործ ման ներ քո, և ը ստ 
դրա` Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 124.7-րդ հոդ վա ծով նա-
խա տես ված վար չա կան ի րա վա խախ տու մը կա տար վել է այլ ան ձի կող մից:

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս-
տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րա նի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյու նը` 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը. 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով թեև հիմն ա վոր վում է, որ վար-
չա կան ի րա վա խախտ ման պա հին տրանս պոր տային մի ջո ցը վա րել է ոչ թե դրա սե փա-
կա նա տե րը, այլ եր րորդ ան ձ, այ դու հան դերձ վե րոգ րյալ դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո, հիմք 
ըն դու նե լով մինչև 09.01.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ավ տոտ րանս պոր տային 
մի ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սի դրույթ նե րը, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի րա վա խախտ ման հա մար սահ-
ման ված պա տաս խա նատ վու թյու նը կրում է տրանս պոր տային մի ջո ցի սե փա կա նա տե րը` Ար-
մի նե Պետ րո սյա նը: 

Նշ վա ծը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ Ծա ռա յու թյան 26.01.2017 թվա կա նի 
« Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ Վ-0207038 ո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու հիմ-
քե րը բա ցա կա յում են: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի փաս տարկ ներն ան հիմն են, ի սկ Դա տա րանն ի րա վա ցի ո րեն վճիռ է կա յաց-
րել հայ ցը մեր ժե լու մա սին: 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա մա-
րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-151-րդ և 163-րդ հոդ ված-
նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով սահ ման ված` 
ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն ա վոր մամբ.
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« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան-
չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամկ ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք: Սույն գոր ծով վե ճի լու-
ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամկ ե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն 
հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, հետ ևա բար գոր-
ծի ան հար կի ձգձ գումն ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խախտ ման տե սան-
կյու նից: Տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, 
քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք 
հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

 Դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում 
սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ-
տու թյան բա ցա կա յու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախuե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ 
ծախuե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը 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, ի նչ 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, ի նչ ծա վա լով դրանք ան հրա ժեշտ են ե ղել 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար։ Դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա տա կին չի ծա ռայել, 
դր վում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ ե թե վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի 
օգ տին։

 Հիմք ըն դու նե լով ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող մից 10.07.2018 թվա կա նի թիվ 
ՍԴՈ-1423 ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն երն առ այն, որ այն դեպ-
քե րում, ե րբ դա տա վա րու թյան մաս նա կիցն ի րա վուն քի ու ժով օ գտ վել է պե տա կան տուր քի 
գծով ար տո նու թյու նից, դա տա րա նի ո րոշ մամբ կա րող է կրել դա տա կան ծախ սե րը, ո րը չի 
կա րող նե րա ռել այդ ար տո նու թյամբ նա խա տես ված պե տա կան տուր քի վճա րը, ի նչ պես նաև 
այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, հա մա ձայն ո րի` դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա-
րու մից ա զատ վում են ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րը և ֆի զի կա կան ան ձինք` վար-
չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան լի ա զոր ված մար մին նե րի ըն-
դու նած ո րոշ ման դեմ բո ղոք նե րով` դա տա կան բո ղո քարկ ման բո լոր փու լե րում, Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի 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 րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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 ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 
07.05.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 14.06.2017 
թվա կա նի վճ ռին:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար պե տա կան տուր քի հար ցը հա մա րել լուծ ված:
3. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և բո-

ղո քարկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան  Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/3166/05/17
դա տա րա նի ո րո շում  2019թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/3166/05/17  
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ք. Մկո յան 
Դա տա վոր ներ` Ա. Ա ռա քե լյան 
 Ա. Սարգ սյան 

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
 զե կու ցող Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում քն նե լով Պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի (ի րա վա նա-

խորդ՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե) (այ սու հետ` Կո-
մի տե) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 18.07.2019 թվա կա նի ո րոշ-
ման դեմ` ը ստ հայ ցի Ռու նար Սա լի մուլ լի նի ը նդ դեմ Կո մի տե ի` Կո մի տե ի աշ խա տա կազ մի 
ի րա վա բա նա կան վար չու թյան (այ սու հետ` Վար չու թյուն) 06.03.2017 թվա կա նի թիվ 344293/02 
ո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

 ՊԱՐ ԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Ռու նար Սա լի մուլ լի նը պա հան ջել է Վար չու թյան 06.03.2017 թվա-

կա նի թիվ 344293/02 « Վար չա կան ի րա վա խախտ ման գոր ծի վե րա բե րյալ» ո րո շու մը (այ սու-
հետ՝ Ո րո շում) ճա նա չել ան վա վեր:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Կ. Բաղ դա սա րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
26.09.2017 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:
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ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 18.07.2019 
թվա կա նի ո րոշ մամբ Կո մի տե ի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 26.09.2017 թվա-
կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կո մի տեն:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է « Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

60րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սը, « Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե
րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 35րդ հոդ վա ծի 5րդ մա սը, ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող 
« Պե տա կան վի ճա կագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2րդ հոդ վա ծը, 21րդ հոդ վա ծի 1ին պար
բե րու թյու նը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ եզ րա հանգ ման է ե կել առ այն, որ Ե ՏՄ ան դամ պե տու-
թյուն նե րի հետ փո խա դարձ ա ռևտ րի վի ճա կագ րա կան հաշ վետ վու թյու նը ներ կա յաց նող պա-
տաս խա նա տու սուբյեկտ չի դի տար կել սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու-
թյան տնօ րե նին: Մաս նա վո րա պես՝ Ռու նար Սա լի մուլ լի նը, հան դի սա նա լով «ԱԻՍ ԳՐՈՒՊ» 
ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) գլ խա վոր տնօ րեն, պար տա վոր էր վի ճա կագ րա կան հաշ-
վետ վու թյուն նե րը սահ ման ված կար գով ներ կա յաց նել Կո մի տե: Հետ ևա բար հենց Ռու նար 
Սա լի մուլ լի նը պետք է են թարկ վեր վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան « Մաք սային կար-
գա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 60-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված տե ղե կու թյուն նե րը 
Կո մի տե չներ կա յաց նե լու հա մար:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 18.07.2019 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը մեր ժել կամ գործն ու ղար կել նոր 
քն նու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը`
1)  Վար չու թյան Ո րոշ ման հա մա ձայն՝ Ռու նար Սա լի մուլ լի նի նկատ մամբ Վար չա կան 

ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 1692-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան կի-
րառ մամբ նշա նակ վել է տու գանք՝ 20.000 ՀՀ դրա մի չա փով, այն բա նի հա մար, որ վեր ջինս, 
հան դի սա նա լով Ըն կե րու թյան տնօ րեն, « Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 60-
րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված ժամկ ե տում Կո մի տե չի ներ կա յաց րել 2016 թվա կա նի 
դեկ տեմ բեր ա մս վա Ե ՏՄ ան դամ ե րկր նե րի հետ ի րա կա նաց րած փո խա դարձ ա ռևտ րի վե-
րա բե րյալ վի ճա կագ րա կան հաշ վետ վու թյու նը (գ.թ. 8): 

2) Ըն կե րու թյան կող մից Ե ՏՄ ան դամ ե րկր նե րի հետ փո խա դարձ ա ռև տուր ի րա կա նաց-
նե լու, դրա հի ման վրա վի ճա կագ րա կան հաշ վետ վու թյուն ներ մաք սային մար մին չներ կա-
յաց նե լու և Ռու նար Սա լի մուլ լի նի նշ ված ըն կե րու թյան տնօ րեն հան դի սա նա լու հան գա մանք-
նե րը հան դի սա նում են ան վի ճե լի փաս տեր:

3)  Վար չու թյան Ո րո շու մը վե րաց նե լու հայ ցա պա հան ջի հիմ քում Ռու նար Սա լի մուլ լի նը 
դրել է ոչ մի այն այն փաս տար կը, որ ին քը չէր կա րող են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան Ըն կե րու թյան վրա դր ված պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու հա մար, այլ նաև 
վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն մանն ո ւղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում ա ռեր-
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ևույթ թույլ տր ված ըն թա ցա կար գային խախ տումն ե րին ա ռնչ վող մի շարք այլ փաս տարկ ներ, 
մաս նա վո րա պես՝ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը հիմն ա վոր-
վա ծու թյան և գրա վոր վար չա կան ակ տին ներ կա յաց վող այլ պա հանջ նե րին, ի նչ պես նաև 
ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող « Պե տա կան վի ճա կագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
21-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կա նոն նե րի չպահ պան վա ծու թյու նը և այլն (գ.թ. 2-5)։

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 

պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե-
րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի 
մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը` ի րա վա բա նա կան ան ձի կող մից վի ճա կագ-
րա կան հաշ վետ վու թյուն նե րը և վի ճա կագ րա կան դի տար կումն ե րին վե րա բե րող այլ փաս-
տաթղ թե րը չներ կա յաց նե լու հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա սուբյեկ-
տի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և 
կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. ա րդյո՞ք սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ
վու թյամբ ըն կե րու թյան տնօ րե նը են թա կա է Վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օ րենսգր քի 169.2րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյան՝ ըն կե րու թյան վրա 
դր ված վի ճա կագ րա կան տե ղե կու թյուն նե րը (հաշ վետ վու թյուն նե րը) մաք սային մար մին ներ
կա յաց նե լու պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու հա մար:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 9-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
պար բե րու թյան հա մա ձայն` վար չա կան ի րա վա խախ տում (զան ցանք) է հա մար վում պե տա-
կան կամ հա սա րա կա կան կար գի, (...) քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի, 
կա ռա վար ման սահ ման ված կար գի դեմ ո տնձգ վող հա կաի րա վա կան, մե ղա վոր (դի տա վո-
րյալ կամ ան զգույշ) այն պի սի գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը, ո րի հա մար օ րենսդ րու-
թյամբ նա խա տես ված է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու-
թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 1692-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ 
ի րա վա բա նա կան ան ձանց, o տա րերկ րյա ի րա վա բա նա կան ան ձանց` Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան տա րած քում գոր ծող ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նումն ե րի, պե տա կան և տե-
ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, հիմն արկ նե րի պաշ տո նա տար ան ձանց, ան հատ 
ձեռ նար կա տե րե րի կող մից պե տա կան վի ճա կագ րա կան հաշ վետ վու թյուն նե րը և պե տա կան 
վի ճա կագ րա կան դի տար կումն ե րին վե րա բե րող այլ փաս տաթղ թե րը չներ կա յաց նե լը կամ 
սահ ման ված կար գի խախ տու մով (սահ ման ված ժամկ ետ նե րի կամ ամ բողջ ծա վա լի խախ-
տումն ե րով կամ ա ղա վա ղումն ե րով) ներ կա յաց նե լը` ա ռա ջաց նում է նա խազ գու շա ցում կամ 
տու գան քի նշա նա կում` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի քսա նա պա տի կի չա փով:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա-
բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 1692-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյամբ օ րենս դի րը վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է սահ մա-
նել պե տա կան վի ճա կագ րա կան հաշ վետ վու թյուն նե րը և պե տա կան վի ճա կագ րա կան դի-
տար կումն ե րին վե րա բե րող այլ փաս տաթղ թե րը չներ կա յաց նե լու կամ սահ ման ված կար գի 
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խախ տու մով (սահ ման ված ժամկ ետ նե րի կամ ամ բողջ ծա վա լի խախ տումն ե րով կամ ա ղա-
վա ղումն ե րով) ներ կա յաց նե լու հա մար: Ը նդ ո րում, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե-
րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 1692-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյու նում ամ րագր ված զան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րը հան գում են 
հետ ևյա լին.

1.  զան ցան քի օբյեկ տը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում պե տա կան վի ճա կագ րու-
թյան կազ մա կերպ ման կար գի պաշտ պա նու թյանն ո ւղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու-
թյուն ներն են:

2.  Զան ցան քի սուբյեկ տը հա տուկ է՝ 
- ի րա վա բա նա կան ան ձանց պաշ տո նա տար ան ձը,
- o տա րերկ րյա ի րա վա բա նա կան ան ձանց` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած-

քում գոր ծող ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նումն ե րի պաշ տո նա տար ան ձը, 
- պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի պաշ տո նա տար ան ձը, 
- հիմն արկ նե րի պաշ տո նա տար ան ձը, 
- ան հատ ձեռ նար կա տե րը:
3.  Զան ցա կազ մի օբյեկ տիվ կող մը դրս ևոր վում է հետ ևյալ ա րարք նե րից որ ևէ մե կով.
-  պե տա կան վի ճա կագ րա կան հաշ վետ վու թյուն նե րը և պե տա կան վի ճա կագ րա կան դի-

տար կումն ե րին վե րա բե րող այլ փաս տաթղ թե րը չներ կա յաց նե լը, 
- պե տա կան վի ճա կագ րա կան հաշ վետ վու թյուն նե րը և պե տա կան վի ճա կագ րա կան դի-

տար կումն ե րին վե րա բե րող այլ փաս տաթղ թե րը սահ ման ված կար գի խախ տու մով, այ սինքն՝ 
սահ ման ված ժամկ ետ նե րի կամ ամ բողջ ծա վա լի խախ տումն ե րով կամ ա ղա վա ղումն ե րով, 
ներ կա յաց նե լը:

4.  Զան ցա կազ մի սուբյեկ տիվ կող մի պար տա դիր հատ կա նի շը մեղ քի առ կա յու թյունն է, 
ո րը դրս ևոր վում է դի տա վո րու թյամբ կամ ան զգու շու թյամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին պե տա կան 
վի ճա կագ րու թյան կազ մա կերպ ման կար գը սահ ման ված էր « Պե տա կան վի ճա կագ րու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քով, ո րն ու ժը կորց րել է 09.04.2018 թվա կա նին: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող « Պե տա կան վի ճա կագ րու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նույն օ րեն քի գոր ծո ղու թյու նը տա րած վում է ի րա վա բա-
նա կան ան ձանց, օ տա րերկ րյա ի րա վա բա նա կան ան ձանց` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
տա րած քում գոր ծող ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նումն ե րի, ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի, 
պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, պե տա կան մար մին ներ չհան դի-
սա ցող պե տա կան հիմն արկ նե րի (...), ի նչ պես նաև քա ղա քա ցի նե րի (վի ճա կագ րա կան տե ղե-
կու թյուն ներ տրա մադ րող ներ) վրա:

 Նույն օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պե տա կան վի ճա կագ րու թյան մա սին օ րենսդ-
րու թյան խախ տու մը վի ճա կագ րա կան տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րող նե րի, ի նչ պես նաև 
պե տա կան վի ճա կագ րու թյուն ի րա կա նաց նող մարմն ի պաշ տո նա տար ան ձանց հա մար 
ա ռա ջաց նում է վար չա կան կամ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն` օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով: Դի տար կումն ե րի հա մար ան հրա ժեշտ վի ճա կագ րա կան հաշ վետ վու թյուն նե րը սահ-
ման ված ժամկ ե տում չներ կա յաց նե լու դեպ քում տասն հինգ օր վա ըն թաց քում կա տար վում է 
գրա վոր նա խազ գու շա ցում: Սահ ման ված ժամկ ե տից հաշ վետ վու թյուն նե րը մեկ ամ սից ա վե-
լի ու շաց նե լու և գրա վոր նա խազ գու շաց ման ներ կա յա ցու մից տասն հինգ օր վա ըն թաց քում 
հաշ վետ վու թյու նը չներ կա յաց նե լու կամ սահ ման ված կար գի խախ տու մով (ոչ ար ժա նա հա-
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վատ տվյալ ներ, դրանց ոչ ամ բող ջա կա նո րեն ար տա ցո լում և այլ ա ղա վա ղումն եր) ներ կա-
յաց նե լու (ան կախ ժամկ ե տից) հա մար վի ճա կագ րա կան հաշ վետ վու թյուն ներ ներ կա յաց նող-
նե րը են թարկ վում են պա տաս խա նատ վու թյան` օ րեն քով սահ ման ված կար գով (...):

 Միև նույն ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ « Մաք սային կար գա-
վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 60-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով տն տես վա րող սուբյեկտ նե րի հա-
մար սահ ման ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն նե րի 
միջև փո խա դարձ ա ռևտ րի վե րա բե րյալ Կա ռա վա րու թյան սահ մա նած վի ճա կագ րա կան տե-
ղե կատ վու թյու նը ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն: 

Այս պես՝ « Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 60-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 
հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն նե րի միջև փո-
խա դարձ ա ռևտ րի վե րա բե րյալ Կա ռա վա րու թյան սահ մա նած վի ճա կագ րա կան տե ղե կատ-
վու թյու նը ներ կա յաց վում է մաք սային մար մին՝ Կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով՝ ոչ ո ւշ, 
քան ապ րանք նե րի ա ռաք ման (ս տաց ման) ա մս վան հա ջոր դող ա մս վա 10-ը:

 Կա ռա վա րու թյու նը, հիմք ըն դու նե լով « Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
60-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում ի րեն վե րա պահ ված լի ա զո րու թյու նը, 23.04.2014 թվա կա նին 
ըն դու նել է թիվ 447-Ն ո րո շու մը, ո րով հաս տատ վել են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և 
Մաք սային մի ու թյան ու Մի աս նա կան տն տե սա կան տա րած քի ան դամ պե տու թյուն նե րի 
միջև փո խա դարձ ա ռևտ րի վի ճա կագ րու թյան վար ման կա նոն նե րը: Կա ռա վա րու թյան այդ 
ո րո շու մը գոր ծել է սույն գոր ծով վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին և ու ժը կորց րել է 
01.10.2018 թվա կա նին՝ փո խա րին վե լով Կա ռա վա րու թյան մեկ այլ՝ 28.06.2018 թվա կա նի թիվ 
737-Ն ո րոշ մամբ:

 Կա ռա վա րու թյան 23.04.2014 թվա կա նի թիվ 447-Ն ո րոշ մամբ հաս տատ ված կա նոն նե րի 
5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Մաք սային մի ու թյան ու Մի աս-
նա կան տն տե սա կան տա րած քի ան դամ պե տու թյուն նե րի միջև փո խա դարձ ա ռևտ րի մա-
սին պաշ տո նա կան վի ճա կագ րա կան տե ղե կատ վու թյան ձևա վո րումն ի րա կա նաց վում է ապ-
րանք նե րի փո խադր ման հաշ վառ ման վի ճա կագ րա կան ձևում (...) ար տա ցոլ ված տվյալ նե րի 
հի ման վրա: Վի ճա կագ րա կան ձևը հան դի սա նում է նույն կա նոն նե րի 7-րդ կե տում նշ ված 
ան ձանց կող մից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սային մար մին նե րին ներ կա յաց վող 
հաշ վետ վու թյան ձև:

 Նույն կա նոն նե րի 7-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ան կախ ապ րանք ներ տե ղա փո խող տրանս-
պոր տի տե սա կից` վի ճա կագ րա կան ձևը լրաց վում է բո լոր ապ րանք նե րի հա մար` Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան ռե զի դենտ հան դի սա ցող ան ձի կող մից, ով կն քել է գոր ծար քը, կամ ո ւմ 
ա նու նից (հանձ նա րա րու թյամբ) կնք վել է այդ գոր ծար քը, կամ ով ու նի ապ րանք նե րի տի րա-
պետ ման, օգ տա գործ ման և (կամ) տնօ րին ման ի րա վունք (այ սու հետ` դի մող):

 Նույն կա նոն նե րի 10-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դի մո ղը պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում վի-
ճա կագ րա կան ձևի ժա մա նա կին ներ կա յաց ման, դրա մեջ ար տա ցոլ ված տվյալ նե րի լրի վու-
թյան և հա վաս տի ու թյան հա մար` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով:

 Վե րոն շյալ ի րա վա կար գա վո րումն ե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան և Մաք սային մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն նե րի միջև փո խա դարձ ա ռև-
տուր ի րա կա նաց նող սուբյեկտ նե րը պար տա վոր է ին Կա ռա վա րու թյան հաս տա տած կա նոն-
նե րին հա մա պա տաս խան կար գով, ձևով և ժամկ ետ նե րում մաք սային մար մին ներ կա յաց նել 
հա վաս տի վի ճա կագ րա կան տե ղե կու թյուն ներ: Ը նդ ո րում, վի ճա կագ րա կան տե ղե կու թյուն-
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նե րի չներ կա յաց նե լու կամ սահ ման ված ժամկ ետ նե րի խախտ մամբ ներ կա յաց նե լու կամ ոչ 
հա վաս տի տվյալ ներ պա րու նա կող վի ճա կագ րա կան ձևով ներ կա յաց նե լու հա մար ա ռա ջա-
նում է Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 1692-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
պար բե րու թյամբ նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, այն է՝ նա խազ գու շա-
ցում կամ տու գանք` 20.000 ՀՀ դրա մի չա փով:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ խնդ րո ա ռար կա հա սա րա կա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րը նույն կերպ են կար գա վոր վում նաև ներ կա յումս գոր ծող՝ Կա ռա վա րու թյուն 
28.06.2018 թվա կա նի թիվ 737-ն ո րոշ մամբ, ո րով հաս տատ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան և Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն նե րի միջև փո խա դարձ 
ա ռևտ րի վի ճա կագ րու թյան վար ման կա նոն նե րը: 

Այս պես՝ նշ ված կա նոն նե րի 6-րդ կե տով սահ ման ված է, որ ՀՀ ի րա վա բա նա կան ան ձը 
կամ ան հատ ձեռ նար կա տեր հան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձը (...), ով կն քել է գոր ծարք կամ 
ո ւմ ա նու նից (հանձ նա րա րու թյամբ) կնք վել է գոր ծար քը, հա մա ձայն ո րի ապ րանք նե րը Ե ՏՄ 
ան դամ պե տու թյուն նե րի տա րածք նե րից ներ մուծ վում են ՀՀ տա րածք կամ ՀՀ տա րած քից 
ար տա հան վում են Ե ՏՄ ան դամ պե տու թյուն նե րի տա րածք ներ, ի սկ նման գոր ծար քի բա ցա-
կա յու թյան դեպ քում՝ ապ րանք նե րի ներ մուծ ման կամ ար տա հան ման պա հին տնօ րին ման, 
օգ տա գործ ման և (կամ) տի րա պետ ման ի րա վունք ու նե ցող ան ձը պար տա վոր է նույն կա-
նոն նե րի 8-րդ կե տով սահ ման ված ժամկ ե տում մաք սային մար մին նե րին ներ կա յաց նել հա-
վաս տի տե ղե կու թյուն ներ պա րու նա կող վի ճա կագ րա կան ձևեր: ՀՀ մաք սային մար մին նե-
րը հս կո ղու թյուն են ի րա կա նաց նում վի ճա կագ րա կան ձևե րի ժա մա նա կին ներ կա յաց ման և 
դրան ցում պա րու նակ վող տվյալ նե րի հա վաս տի ու թյան նկատ մամբ: 

Իսկ նշ ված կա նոն նե րի 12-րդ կե տով նա խա տես ված է, որ ՀՀ մաք սային մար մին նե րին 
վի ճա կագ րա կան ձևը չներ կա յաց նե լու կամ սահ ման ված ժամկ ետ նե րում չներ կա յաց նե լու 
կամ ոչ հա վաս տի տվյալ ներ պա րու նա կող վի ճա կագ րա կան ձև ներ կա յաց նե լու դեպ քում կա-
նոն նե րի 6-րդ կե տում նշ ված ան ձը կրում է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն՝ հա մա ձայն 
Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսգր-
քի 1692-րդ հոդ վա ծի: 

Այս պի սով, ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող « Պե տա կան վի ճա կագ րու թյան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի, « Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի, ի նչ պես նաև ի րա վա հա-
րա բե րու թյան պա հին գոր ծող Կա ռա վա րու թյան 23.04.2014 թվա կա նի թիվ 447-Ն ո րոշ ման 
վկա յա կոչ ված ի րա վա կան նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նը վկա յում է, որ Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան և Մաք սային մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն նե րի միջև փո խա դարձ 
ա ռևտ րի վե րա բե րյալ Կա ռա վա րու թյան սահ մա նած վի ճա կագ րա կան տե ղե կատ վու թյու նը՝ 
որ պես պե տա կան վի ճա կագ րա կան փաս տա թուղթ, մաք սային մար մին ներ կա յաց նե լու 
պար տա կա նու թյու նը կրում է փո խա դարձ ա ռևտ րով զբաղ վող ի րա վա բա նա կան ան ձը: Միև-
նույն ժա մա նակ, տվյալ ի րա վա բա նա կան ան ձի կող մից քն նարկ վող պար տա կա նու թյու նը 
չկա տա րե լու հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա սուբյեկ տը ոչ թե ի րա-
վա բա նա կան ան ձն է, այլ այդ ի րա վա բա նա կան ան ձի հա մա պա տաս խան պաշ տո նա տար 
ան ձը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նշ ված դա տո ղու թյու նը հիմն ված է այն ի րո ղու թյան վրա, որ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում Վար չա կան ի րա վա խախ տում-
նե րի վե րա բե րյալ գոր ծող օ րենսգր քով սահ ման ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
սուբյեկտ կա րող է լի նել մի այն ֆի զի կա կան ան ձը, այլ ոչ եր բեք ի րա վա բա նա կան ան ձը: 
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Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ գոր ծող օ րենս գիր քը չի նա խա տե սում ի րա-
վա բա նա կան ան ձանց վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հնա րա վո րու թյուն: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ ի րա վա բա նա կան ան ձի՝ Վար չա կան ի րա վա-
խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քով սահ ման ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան սուբյեկտ չհան դի սա նա լու հան գա ման քը հաս տատ ված է նաև կա յուն ի րա վա կի րառ 
պրակ տի կայով: Այս պես, օ րի նակ, դեռևս 2006 թվա կա նին կա յաց ված ո րո շումն ե րից մե կով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 10-րդ և 11-րդ հոդ ված նե րի բո վան դա-
կու թյան վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան կա րող են 
են թարկ վել մի այն ֆի զի կա կան ան ձինք: Ը ստ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ ի րա վա բա նա կան 
ան ձը չի կա րող հա մար վել վար չա կան ի րա վա խախտ ման սուբյեկտ Վար չա կան ի րա վա-
խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի ի մաս տով և են թարկ վել պա տաս խա նատ վու-
թյան նույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով (տե՛ս, Աշ խա տան քի պե տա կան տես չու թյունն 
ը նդ դեմ « Թով մա սյան Համ լետ» ՍՊԸի թիվ 31787(ՏԴ) գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
28.09.2006 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Այս պի սով, ի րա վա բա նա կան ան ձին Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օ րենսգր քով սահ ման ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու կա ռու ցա-
կար գի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րենսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 1692-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
պար բե րու թյամբ օ րենս դի րը պե տա կան վի ճա կագ րա կան հաշ վետ վու թյուն նե րը և պե տա-
կան վի ճա կագ րա կան դի տար կումն ե րին վե րա բե րող այլ փաս տաթղ թե րը չներ կա յաց նե լու 
կամ սահ ման ված կար գի խախ տու մով ներ կա յաց նե լու զան ցա կազ մի սուբյեկտ է հա մա րել ոչ 
թե ի րա վա բա նա կան ան ձին, այլ դրա հա մա պա տաս խան պաշ տո նա տար ան ձին:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծը հա րուց վել է Ռու նար Սա լի մուլ-
լի նի վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա, ո րով վեր ջինս պա հան ջել է վե րաց նել Վար չու թյան Ո րո-
շու մը: Վար չու թյան Ո րոշ մամբ Ռու նար Սա լի մուլ լի նի նկատ մամբ Վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 1692-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան կի րառ մամբ 
նշա նակ վել է տու գանք՝ 20.000 ՀՀ դրա մի չա փով, այն բա նի հա մար, որ վեր ջինս, հան դի սա-
նա լով Ըն կե րու թյան տնօ րեն, « Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 60-րդ հոդ վա-
ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված ժամկ ե տում Կո մի տե չի ներ կա յաց րել 2016 թվա կա նի դեկ տեմ-
բեր ա մս վա Ե ՏՄ ան դամ ե րկր նե րի հետ ի րա կա նաց րած փո խա դարձ ա ռևտ րի վե րա բե րյալ 
վի ճա կագ րա կան հաշ վետ վու թյու նը:

 Դա տա րա նը բա վա րա րել է Ըն կե րու թյան հայ ցը և ան վա վեր է ճա նա չել Վար չու թյան 
Ո րո շու մը: Դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է, որ Ե ՏՄ ան դամ պե տու թյուն նե րի հետ փո խա-
դարձ ա ռևտ րին վե րա բե րող գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց վել է ոչ թե հայց վո րի, այլ՝ հայց վո-
րի ղե կա վա րած ըն կե րու թյան կող մից: Ի սկ վի ճարկ վող ո րոշ մամբ որ ևէ ի րա վա կան ակ տի 
մատ նանշ մամբ չի հիմն ա վոր վել, թե ա րդյոք հա մա պա տաս խան վի ճա կագ րա կան հաշ վետ-
վու թյան ներ կա յաց ման պար տա կա նու թյու նը կրում է հայց վո րը։

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը մեր ժել է Կո մի տե ի վե րաքն նիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի վճի-
ռը թո ղել է ան փո փոխ այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ «(…) [Ո րո շում] առ հա սա րակ չի 
պա րու նա կում որ ևէ հիմ ա վո րում՝ հա մա պա տաս խան վի ճա կագ րա կան հաշ վետ վու թյու
նը ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյու նը հենց հայց վո րի վրա դր ված լի նե լու վե րա բե րյալ: 
«(…) [Ո րո շու մից] պարզ չէ, թե ի նչ հան գա մանք նե րի գնա հատ մամբ է վար չա կան մար մի նը 
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ո րո շել, որ սույն դեպ քում պա տաս խա նատ վու թյան սուբյեկտն է հան դի սա նում հենց Ըն կե
րու թյան տնօ րեն Ռու նար Սա լի մուլ լի նը»:

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով ստո րա դաս դա-
տա րան նե րի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րում է հետ ևյա լը.

 Նախ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով ան վի ճե լի փաս տեր են, որ 
վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի կա յաց ման պա հին Ռու նար Սա լի մուլ լի նը հան դի սա ցել է Ըն-
կե րու թյան տնօ րեն: Ըն կե րու թյան կող մից Մաք սային մի ու թյան ան դամ ե րկր նե րի հետ ի րա-
կա նաց վել է փո խա դարձ ա ռև տուր, և վեր ջի նիս կող մից Մաք սային մի ու թյան ան դամ ե րկր-
նե րի հետ ի րա կա նաց ված փո խա դարձ ա ռևտ րին վե րա բե րող 2016 թվա կա նի դեկ տեմ բեր 
ա մս վա վի ճա կագ րա կան հաշ վետ վու թյուն նե րը մաք սային մար մին չեն ներ կա յաց վել:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Ըն կե րու թյու նը՝ որ պես Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան և Մաք սային մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն նե րի միջև փո խա դարձ 
ա ռևտ րով զբաղ վող ի րա վա բա նա կան ան ձ, կրում է այդ ա ռևտ րի վե րա բե րյալ Կա ռա վա րու-
թյան սահ մա նած վի ճա կագ րա կան տե ղե կատ վու թյու նը՝ որ պես պե տա կան վի ճա կագ րա-
կան փաս տա թուղթ, մաք սային մար մին ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն: Միև նույն ժա-
մա նակ, Ըն կե րու թյան կող մից տվյալ պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու հա մար Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող 
խմ բագ րու թյամբ 1692-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյամբ նա խա տես ված վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան են թա կա սուբյեկ տը ոչ թե Ըն կե րու թյունն է, այլ դրա հա մա պա տաս-
խան պաշ տո նա տար ան ձը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե-
րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 
1692-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյամբ նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թա կա սուբյեկ տը՝ Ըն կե րու թյան հա մա պա տաս խան պաշ տո նա տար ան ձը, Ըն կե րու թյան 
տնօ րեն Ռու նար Սա լի մուլ լինն է: 

Այս պես՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 99-րդ հոդ վա ծի 1-ի մա սի հա մա ձայն՝ (...) 
սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյու նում ստեղծ վում է գոր ծա դիր մար մին 
(կո լե գի ալ և (կամ) մի անձ նյա), ո րն ըն թա ցիկ ղե կա վա րու թյուն է ի րա կա նաց նում նրա գոր ծու-
նե ու թյան նկատ մամբ և հաշ վե տու է նրա մաս նա կից նե րի ը նդ հա նուր ժո ղո վին:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյան կա ռա վար ման մար մին նե րի ի րա-
վա սու թյու նը, ի նչ պես նաև նրանց ո րո շումն ե րի ըն դուն ման և ըն կե րու թյան ա նու նից հան դես 
գա լու կար գը սահ ման վում են նույն օ րենսգր քին, սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ 
ըն կե րու թյուն նե րի մա սին օ րեն քին ու ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խան:

« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 35-
րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյան ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյան ղե կա վա րումն 
ի րա կա նաց վում է ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մարմն ի կող մից (...):

« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-
րդ հոդ վա ծի 1-ի մա սի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մար մի նը (գլ խա վոր տնօ րե նը, 
նա խա գա հը և այլք) ը նտր վում է ը նդ հա նուր ժո ղո վի կող մից (...):

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մարմն ի դե րում կա րող 
է հան դես գալ մի այն ֆի զի կա կան ան ձը, բա ցա ռու թյամբ նույն օ րեն քի 44-րդ հոդ վա ծով նա-
խա տես ված դեպ քի:
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 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մար մի նը` 
ա) ա ռանց լի ա զո րագ րի գոր ծում է ըն կե րու թյան ա նու նից, այդ թվում` ներ կա յաց նում է 

նրա շա հե րը և կն քում գոր ծարք ներ.
բ) տա լիս է լի ա զո րագ րեր` ըն կե րու թյան ա նու նից ներ կա յա ցուց չու թյուն կա տա րե լու 

ի րա վուն քի հա մար, այդ թվում` վե րա լի ա զոր ման ի րա վուն քով լի ա զո րագ րեր.
գ) տա լիս է հրա ման ներ` ըն կե րու թյան աշ խա տա կից նե րին պաշ տոն նե րի նշա նակ ման, 

նրանց տե ղա փոխ ման և ա զատ ման վե րա բե րյալ, կի րա ռում է խրա խուս ման մի ջոց ներ և 
նշա նա կում է կար գա պա հա կան տույ ժեր.

դ) ի րա կա նաց նում է նույն օ րեն քով կամ ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյամբ` ը նդ հա նուր 
ժո ղո վի, ըն կե րու թյան խորհր դի ի րա վա սու թյա նը չվե րա պահ ված այլ ի րա վունք ներ: 

Վե րոն շյալ ի րա վա նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ սահ մա-
նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի ըն թա ցիկ ղե կա վա րու թյունն ի րա կա-
նաց վում է գոր ծա դիր մարմն ի կող մից: Ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մար մի նը կա րող է հան դես 
գալ գլ խա վոր տնօ րե նի, նա խա գա հի կամ այլ պաշ տոն նե րի տես քով: Ը նդ ո րում, որ պես կա-
նոն, գոր ծա դիր մար մին կա րող է լի նել ֆի զի կա կան ան ձը: Մի ա ժա մա նակ, օ րեն քում, ի թիվս 
այլ ի րա վա սու թյուն նե րի, սահ ման ված է, որ ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մար մինն ա ռանց հա-
մա պա տաս խան լի ա զո րագ րի գոր ծում է ըն կե րու թյան ա նու նից, այդ թվում` ներ կա յաց նում է 
նրա շա հե րը այլ սուբյեկտ նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան և Մաք սային մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն նե րի միջև փո խա դարձ ա ռևտ րով զբաղ վող 
սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան՝ այդ ա ռևտ րի վե րա բե րյալ Կա ռա-
վա րու թյան սահ մա նած վի ճա կագ րա կան տե ղե կատ վու թյու նը մաք սային մար մին ներ կա-
յաց նե լու պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու հա մար Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե-
րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 1692-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյամբ նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա-
կա սուբյեկ տը սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մարմն ի 
դե րում հան դես ե կող ֆի զի կա կան ան ձն է (գլ խա վոր տնօ րեն, նա խա գահ և այլն):

 Վե րոգ րյալ վեր լու ծու թյու նե րի հաշ վառ մամբ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վար-
չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 1692-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե-
րու թյամբ նա խա տես ված ի րա վա խախտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան է 
են թա կա Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Մաք սային մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն նե րի 
միջև փո խա դարձ ա ռևտ րով զբաղ վող Ըն կե րու թյան ա նու նից հա դես գա լու ի րա վա սու թյուն 
ու նե ցող պաշ տո նա տար ան ձը (տ նօ րե նը)՝ Ռու նար Սա լի մուլ լի նը, ի նչն ան տես վել է ստո րա-
դաս դա տա րան նե րի կող մից:

 Փաս տո րեն, սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը՝ Վար չու թյան Ո րո շու մը, չէր 
կա րող ան վա վեր ճա նաչ վել այն հիմ քով, որ վար չա կան մար մի նը չի հիմն ա վո րել Ռու նար 
Սա լի մուլ լի նի՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 1692-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին պար բե րու թյամբ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա լի նե լը: Նշ ված 
հան գա ման քը լրա ցու ցիչ հիմն ա վոր ման կա րիք չու նի, քա նի որ այն բխում է թե՛ վե րոն շյալ 
օ րենսդ րա կան կար գա վո րումն ե րի բո վան դա կու թյու նից, թե՛ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ի րա վա կան հա մա կար գում Վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 
հիմ քով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան բնա գա վա ռում հաս տատ ված կա յուն ի րա վա-
կի րառ պրակ տի կայից: Մինչ դեռ տվյալ դեպ քում Դա տա րա նը Վար չու թյան Ո րո շումն ան-
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վա վեր ճա նա չե լու մա սին դա տա կան ա կտ է կա յաց րել բա ցա ռա պես այդ հիմ քով՝ նշե լով, 
որ «(…) բա ցա կա յում է հայց վո րի կող մից մատ նանշ ված մյուս փաս տարկ նե րի գնա հատ ման 
ան հրա ժեշ տու թյու նը (…)»: Ի սկ Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր հեր թին հա մա ձայ նել է Դա տա-
րա նի վե րոգ րյալ դիր քո րոշ ման հետ: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում 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 բե րյալ 
ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն երն ան հիմն են:

 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա մա-
րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-րդ, 151-րդ և 163-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար: Մի ա ժա մա նակ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հայ ցի մնա ցած հիմ քերն ու հիմն ա վո րումն ե րը քն նու թյան 
ա ռար կա դարձ նե լու հա մար գործն ան հրա ժեշտ է ու ղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան՝ նոր 
քն նու թյան:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ սե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը 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, ի նչ 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, ի նչ ծա վա լով դրանք ան հրա ժեշտ են ե ղել 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար: Դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, ո րոնք ի րենց նպա տա կին չեն 
ծա ռայել, դր վում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ ե թե վճի ռը կա յաց վել է 
այդ կող մի օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա-
րար ման, ի սկ գործն ու ղարկ վում է նոր քն նու 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 քն նու թյան ներ կա փու լում, գտ-
նում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
Ո ՐՈ ՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 
18.07.2019 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան՝ նոր քն նու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան ըն-
թաց քում:

3. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և բո-
ղո քարկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0602/05/16
 դա տա րա նի ո րո շում  2019թ.
Վար չա կան գործ թիվ  ՎԴ/0602/05/16 
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Ա բո վյան
Դա տա վոր ներ` Ք. Մկո յան
 Ա. Սարգ սյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 զե կու ցող Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի մար տի 22-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան 

ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի (այ սու հետ` Կո մի տե) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 05.06.2017 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի «Ա նի կոմ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` 
Ըն կե րու թյուն) ը նդ դեմ Կո մի տե ի` ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան (այ սու հետ` Նա խա րա-
րու թյուն) 11.11.2015 թվա կա նի թիվ 5012965 ստուգ ման ակ տը մաս նա կի` 1-ին և 4-րդ կե տե րի 
մա սով, վե րաց նե լու պա հան ջի մա սին,

 ՊԱՐ ԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է մաս նա կի` 1-ին և 4-րդ կե տե րի մա սով, 

վե րաց նել Նա խա րա րու թյան 11.11.2015 թվա կա նի թիվ 5012965 ստուգ ման ակ տը:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ս. Հո վա կի մյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

28.04.2016 թվա կա նի ո րոշ մամբ Նա խա րա րու թյու նը վե րա կազ մա կերպ ման հիմ քով փո խա-
րին վել է ի րա վա հա ջոր դով` Կո մի տե ով:
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 Դա տա րա նի 29.12.2016 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:
ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 05.06.2017 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Կո մի տե ի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է և Դա տա րա նի 29.12.2016 թվա-
կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կո մի տեն:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, փաս տարկ նե րը և պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու

թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3րդ հոդ վա ծի 5րդ պար բե րու թյան 
«ե» կե տը, « Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն
քի 10րդ հոդ վա ծը, «Ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման, ի րա վա բա նա կան 
ան ձանց ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նում ե րի, հիմ արկ նե րի և ան հատ ձեռ նար կա տե րե
րի պե տա կան հաշ վառ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42րդ հոդ վա ծի 7րդ մա սը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ հար կային պար տա վո րու թյուն ներ ա ռա ջադ-

րե լու հա մար հար կային մար մի նը հիմք է ըն դու նում ոչ թե Ըն կե րու թյան բաժ նե մա սի օ տար-
ման գոր ծար քի կնք ման պա հը, այլ Ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի վե րա բե րյալ կա տար ված 
պե տա կան գրանց ման պա հը, ո րի ու ժով Ըն կե րու թյան բաժ նե մա սի օ տար ման գոր ծար քի 
հի ման վրա կա տար ված մաս նա կից նե րի փո փո խու թյու նը ստա նում է ի րա վա բա նա կան ո ւժ: 
Փաս տո րեն, Ըն կե րու թյան բաժ նե մա սե րում տե ղի ու նե ցած փո փո խու թյուն նե րը են թա կա է ին 
պե տա կան գրանց ման, և մաս նա կից նե րը կա րող են հա մար վել փո փոխ ված մի այն այդ փո-
փո խու թյան պե տա կան գրանց ման պա հից: Հետ ևա բար Ա րայիկ Ստե փա նյա նի մաս նակ ցու-
թյունն Ըն կե րու թյու նում դա դա րել է մաս նա կից նե րի փո փո խու թյան պե տա կան գրանց ման 
պա հից, այլ ոչ թե Ա րայիկ Ստե փա նյա նի և Է դո ւարդ Ստե փա նյա նի միջև կնք ված բաժ նե մա-
սի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի ստո րագր ման օր վա նից: Հետ ևա բար հար կային մար մինն 
ի րա վա չա փո րեն է ար ձա նագ րել, որ 2012 թվա կա նին Ա րայիկ Ստե փա նյա նը մի ա ժա մա նակ 
հան դի սա ցել է Ըն կե րու թյան 100 տո կոս բաժ նե մա սի և « Դար մին» ՍՊԸ-ի 40 տո կոս բաժ-
նե մա սի սե փա կա նա տեր, ի նչն էլ նշա նա կում է, որ վի ճարկ վող ստուգ ման ակ տով Ըն կե րու-
թյան նկատ մամբ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյան 
ա ռա ջադ րումն ի րա վա չափ է:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 05.06.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը մեր ժել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը`
1) Ըն կե րու թյունն ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րում գրանց վել է 

30.10.2000 թվա կա նին, ի սկ նրա մի ակ մաս նա կի ցը (100 տո կոս բաժ նե մա սով) մինչև 31.07.2014 
թվա կա նը հան դի սա ցել է Ա րայիկ Ստե փա նյա նը, ա պա` Է դո ւարդ Ա րայի կի Ստե փա նյա նը 
(հա տոր 2-րդ, գ.թ. 31-33):

2) « Դար մին» ՍՊԸ-ն ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րում գրանց վել է 
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28.10.2005 թվա կա նին, ի սկ Ա րայիկ Ստե փա նյա նը 03.05.2006 թվա կա նից հան դի սա նում է 
« Դար մին» ՍՊԸ-ի մաս նա կից (40 տո կոս բաժ նե մա սով) (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 34-35):

3) ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րի 24.08.2015 թվա կա նի թիվ 5012965 հանձ նա րա րագ րի 
հի ման վրա Ըն կե րու թյու նում ի րա կա նաց վել է բյու ջե ի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի և հար-
կային մարմն ի կող մից վե րահսկ վող օ րենսդ րու թյան ա ռան ձին պա հանջ նե րի կա տար ման 
ճշ տու թյան ստու գում: Ստուգ ման ար դյուն քում Նա խա րա րու թյան ստու գումն ե րի կազ մա-
կերպ ման և դի տարկ ման վար չու թյան (այ սու հետ` Վար չու թյուն) կող մից 11.11.2015 թվա կա-
նին ըն դուն վել է թիվ 5012965 ստուգ ման ակ տը, ո րի 4-րդ կե տով ար ձա նագր վել է, որ Ըն կե-
րու թյան մի ակ մաս նա կից Ա րայիկ Ստե փա նյա նը 2012 թվա կա նի ըն թաց քում մի ա ժա մա նակ 
հան դի սա ցել է նաև « Դար մին» ՍՊԸ-ի 40 տո կոս բաժ նե մա սով մաս նա կից: Հետ ևա բար, ը ստ 
ստուգ ման ակ տի` ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող` «Ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 5-րդ պար բե րու թյան «ե» կե տի ու ժով Ըն կե րու թյու-
նը 2012 թվա կա նի ըն թաց քում հա մար վել է ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րող, սա կայն ա վե-
լաց ված ար ժե քի հարկ չի հաշ վար կել ու չի վճա րել: Ը ստ այդմ, Ըն կե րու թյան նկատ մամբ 2012 
թվա կա նի հա մար ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով ա ռա ջադր վել է լրա ցու ցիչ հար կային 
պար տա վո րու թյուն` 5.165.613 ՀՀ դրա մի չա փով, ո րից 2.026.104 ՀՀ դրամ` ա պառք, 2.026.104 
ՀՀ դրամ` ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող` « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
24-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տու գանք, 1.108.405 ՀՀ դրամ` ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ-
ման պա հին գոր ծող` « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տույժ 
և 5.000 ՀՀ դրամ` ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող` «Ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43.1-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տու գանք: Ի սկ ստուգ ման ակ-
տի 1-ին կե տով ար ձա նագր վել է, որ դրա 4-րդ կե տում նկա րագր ված հիմ քով Ըն կե րու թյու նը 
2012 թվա կա նին պետք է հան դի սա նար ԱԱՀ վճա րող, որ պի սի պայ ման նե րում ա ռա ջա նում 
է շա հու թա հար կի գծով բյու ջե ից վե րա դարձ ման են թա կա գու մար` 19.206 ՀՀ դրա մի չա փով 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 32-35):

4) Ա րայիկ Ստե փա նյա նի և Է դո ւարդ Ստե փա նյա նի միջև 05.11.2011 թվա կա նին կնք ված 
բաժ նե մա սի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Ա րայիկ Ստե փա նյանն Ըն կե րու թյու-
նում ու նե ցած իր 100 տո կոս բաժ նե մա սը 50.000 ՀՀ դրա մով վա ճա ռել է Է դո ւարդ Ստե փա-
նյա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 40):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 

պայ մա նա վոր ված է վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հին գոր ծող 
խմ բագ րու թյամբ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե-
րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն-
քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը` ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րե լու` 
մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 5-րդ պար բե րու թյան «ե» կե տի ու ժով ծա գող պար տա կա նու թյան 
կա տար ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան 
նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու 
հա մար: Մի ա ժա մա նակ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է նաև 
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վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա-
տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` ստո րա դաս դա տա րա նի կող մից մինչև 01.01.2013 թվա-
կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ-
վա ծի 5-րդ պար բե րու թյան «ե» կե տի և «Ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման, 
ի րա վա բա նա կան ան ձանց ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նումն ե րի, հիմն արկ նե րի և ան հատ 
ձեռ նար կա տե րե րի պե տա կան հաշ վառ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սի 
խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, 
և ո րի առ կա յու թյու նը հիմն ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ այն ի րա վա կան հար ցադր մա նը, թե սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ 
ըն կե րու թյու նը մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3րդ հոդ վա ծի 5րդ պար բե րու թյան «ե» կե տի ու ժով հա մար վո՞ւմ է 
ա րդյոք ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րող, ե թե դրա մի ակ մաս նա կի ցը, ու մ մի ա ժա մա նակ 
պատ կա նում է մեկ այլ ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լի 20 տո կո սից ա վել բաժ նե
մա սը, մինչև հաշ վե տու տար վա սկիզ բը վա ճա ռել է ա ռա ջին ըն կե րու թյու նում ի րեն պատ կա
նող 20 տո կո սից ա վել բաժ նե մա սը, սա կայն մինչև հաշ վե տու տար վա սկիզ բը բաժ նե մա սի 
օ տար ման պայ մա նագ րից բխող ի րա վունք նե րի պե տա կան գրան ցում չի կա տար վել:

 Մինչև 01.01.2018 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` ա վե լաց ված ար ժե քի հար կը (այ սու հետ` ԱԱՀ) 
ա նուղ ղա կի հարկ է, ո րը նույն օ րեն 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 տադ-
րու թյան ու շր ջա նա ռու թյան, ի նչ պես նաև ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման բո լոր փու լե րում:

«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի` մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող 
խմ բագ րու թյամբ 2-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին պար բե րու թյան հա մա ձայն` ԱԱՀ վճա րող ներ են 
հա մար վում օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի նք նու րույն տն տե սա կան (ձեռ նար կա տի րա կան) 
գոր ծու նե ու թյուն վա րող և նույն օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծում թվարկ ված գոր ծարք ներ (գոր ծառ-
նու թյուն ներ) ի րա կա նաց նող ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձինք (...):

«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի` մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող 
խմ բագ րու թյամբ 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան հա մա ձայն` ան ձինք, ո րոնց կող մից նա-
խորդ օ րա ցու ցային տա րում ի րա կա նաց ված` նույն օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ և (կամ) 
3-րդ կե տե րով սահ ման ված գոր ծարք նե րի (գոր ծառ նու թյուն նե րի) հարկ վող շր ջա նա ռու թյու-
նը չի գե րա զան ցել 58,35 մի լի ոն դրա մը, տվյալ օ րա ցու ցային տա րում ԱԱՀ վճա րող են հա-
մար վում այդ գոր ծարք նե րի հարկ վող շր ջա նա ռու թյու նը 58,35 մի լի ոն դրա մը գե րա զան ցե լու 
պա հից` 58,35 մի լի ոն դրա մը (ԱԱՀ-ի շե մը) գե րա զան ցող մա սի հա մար:

«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի` մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող 
խմ բագ րու թյամբ 3-րդ հոդ վա ծի 5-րդ պար բե րու թյան «ե» կե տի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծով 
սահ ման ված ԱԱՀ-ի շե մը չի կի րառ վում այն կազ մա կեր պու թյան նկատ մամբ, ո րի կա նո նադ-
րա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 20 տո կո սը կամ ա վե լի մա սը (բաժ նե տոմս, բաժ նե-
մաս, փա յա բա ժին) պատ կա նում է ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող այն ֆի զի կա կան 
ան ձին, ո րին մի ա ժա մա նակ պատ կա նում է մեկ այլ կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րա կան 
կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 20 տո կո սը կամ ա վե լի մա սը (բաժ նե տոմս, բաժ նե մաս, փա-
յա բա ժին), ը նդ ո րում, այս դեպ քում կազ մա կեր պու թյուն նե րից ոչ մե կի նկատ մամբ ԱԱՀ-ի 
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շե մը չի կա րող տա րած վել:
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կին ո րո շումն ե րից մե կում ան դրա դար ձել է մինչև 

01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի վե րո հի շյալ ի րա վադ րույթ նե րի մեկ նա բա նու թյա նը: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, մաս նա-
վո րա պես, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի` ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 3-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյու նում օ րենս դի րը նա խա տե սել էր, որ ան ձինք, ո րոնց կող մից նա-
խորդ օ րա ցու ցային տա րում ի րա կա նաց ված գոր ծարք նե րի (գոր ծառ նու թյուն նե րի) հարկ վող 
շր ջա նա ռու թյու նը չի գե րա զան ցել 58,35 մի լի ոն դրա մը, տվյալ օ րա ցու ցային տա րում ա վե-
լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րող են հա մար վում այդ գոր ծարք նե րի հարկ վող շր ջա նա ռու թյու-
նը 58,35 մի լի ոն դրա մը գե րա զան ցե լու պա հից` 58,35 մի լի ոն դրա մը գե րա զան ցող մա սի հա-
մար: Մի ա ժա մա նակ օ րենս դի րը նա խա տե սել էր այն փաս տա կազ մե րը, ո րոնց առ կա յու թյան 
դեպ քում «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի` ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյու նում նա խա տես ված կար-
գա վո րու մը կի րա ռե լի չէր (տե´ս, «Ան ջելս տուր» ՍՊԸն ը նդ դեմ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա
րու թյան թիվ ՎԴ/9770/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 28.12.2015 թվա կա
նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ այդ պի սի փաս տա կազմ էր նա խա տես ված 
նաև «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի` ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 3-րդ հոդ վա ծի 5-րդ պար բե րու թյան «ե» կե տում: Այս կե-
տի հա մա ձայն` «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի` ի րա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան դրույթ նե րը չեն 
տա րած վում այն կազ մա կեր պու թյան նկատ մամբ, ո րի կա նո նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք 
կա պի տա լի 20 տո կո սը կամ ա վե լի մա սը (բաժ նե տոմս, բաժ նե մաս, փա յա բա ժին) պատ կա-
նում է ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող այն ֆի զի կա կան ան ձին, ո րին մի ա ժա մա նակ 
պատ կա նում է մեկ այլ կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 
20 տո կո սը կամ ա վե լի մա սը (բաժ նե տոմս, բաժ նե մաս, փա յա բա ժին): Փաս տո րեն, կազ մա-
կեր պու թյան նկատ մամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի` ի րա վա հա րա-
բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյու նում 
նա խա տես ված ի րա վա կան հետ ևան քը կի րա ռե լի է մի այն այն դեպ քում, ե թե տվյալ կազ մա-
կեր պու թյան կա նո նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 20 տո կո սի կամ ա վե լի մա սի 
(բաժ նե տոմս, բաժ նե մաս, փա յա բա ժին) սե փա կա նա տեր ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի-
սա ցող ֆի զի կա կան ան ձին մի ա ժա մա նակ չի պատ կա նում մեկ այլ կազ մա կեր պու թյան կա-
նո նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 20 տո կո սը կամ ա վե լի մա սը (բաժ նե տոմս, 
բաժ նե մաս, փա յա բա ժին): Հետ ևա բար ցան կա ցած ի րա վա սու մար մին մինչև կոնկ րետ կազ-
մա կեր պու թյան նկատ մամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի` ի րա վա հա րա-
բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյու նում 
նա խա տես ված ի րա վա կան հետ ևան քի կի րա ռե լի ու թյան հար ցը լու ծե լը, պետք է պար զեր` 
ա րդյոք տվյալ կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 20 տո-
կո սը կամ ա վե լի մա սը (բաժ նե տոմս, բաժ նե մաս, փա յա բա ժին) պատ կա նում է ան հատ ձեռ-
նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի, ո րին մի ա ժա մա նակ պատ կա նում է մեկ այլ 
կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 20 տո կո սը կամ ա վե լի 
մա սը (բաժ նե տոմս, բաժ նե մաս, փա յա բա ժին): 
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Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ-
բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 5-րդ պար-
բե րու թյան «ե» կե տով սահ ման ված ի րա վադ րույ թի ու ժով կազ մա կեր պու թյան նկատ մամբ 
ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի շե մը չի կի րառ վում, և այդ կազ մա կեր պու թյու նը հա մար վում է 
ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րող հետ ևյալ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան 
դեպ քում.

1)  կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 20 տո կո սը կամ 
ա վե լի մա սը (բաժ նե տոմս, բաժ նե մաս, փա յա բա ժին) պատ կա նում է ան հատ ձեռ նար կա տեր 
չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի, 

2) այդ ֆի զի կա կան ան ձին մի ա ժա մա նակ պատ կա նում է մեկ այլ կազ մա կեր պու թյան 
կա նո նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 20 տո կո սը կամ ա վե լի մա սը (բաժ նե տոմս, 
բաժ նե մաս, փա յա բա ժին):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ-
րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 5-րդ պար բե-
րու թյան «ե» կե տով սահ ման ված վե րոգ րյալ կա նո նի ճիշտ կի րա ռու թյան հա մար կար ևոր 
նշա նա կու թյուն ու նի այն հան գա ման քը, թե որ պա հից է ան ձը հա մար վում կազ մա կեր պու-
թյան կա նո նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի սե փա կա նա տեր (կազ մա կեր պու թյան 
մաս նա կից, բաժ նե տեր կամ փա յա տեր)` հատ կա պես կազ մա կեր պու թյան բաժ նե տոմ սե րի, 
բաժ նե մա սե րի կամ փա յա բա ժին նե րի օ տար ման դեպ քում: Սույն ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել վե րոն շյալ հար ցը` սահ-
մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի կող մից ի րենց պատ կա-
նող բաժ նե մա սե րի օ տար ման հա մա տեքս տում: 

Այս պես` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` գույ քի 
նկատ մամբ պե տա կան գրանց ման են թա կա ի րա վունք նե րը ծա գում են դրանց գրանց ման 
պա հից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 176-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` այն դեպ քե-
րում, ե րբ գույ քի նկատ մամբ ի րա վուն քը են թա կա է պե տա կան գրանց ման, ձեռք բե րո ղի սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քը ծա գում է դրա գրանց ման պա հից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ի րա վա բա նա-
կան ան ձի հիմն ա դիր նե րը կն քում են պայ մա նա գիր, ո րով ո րո շում են ի րա վա բա նա կան ան-
ձի հիմն ադր ման հա մար հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյան կար գը, ի րա վա բա նա կան ան ձին ի րենց 
գույ քը հանձ նե լու և նրա կա ռա վար մանն ի րենց մաս նակ ցու թյան պայ ման նե րը: Նույն հոդ-
վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` պայ մա նագ րի հի ման վրա հիմն ա դիր նե րը մշա կում են ստեղծ-
վող ի րա վա բա նա կան ան ձի կա նո նադ րու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 55-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ի րա վա բա նա-
կան ան ձի հիմն ա դիր փաս տա թուղ թը նրա հիմն ա դիր նե րի (մաս նա կից նե րի) կամ կա նո նադ-
րու թյամբ դրա հա մար լի ա զոր ված մարմն ի հաս տա տած կա նո նադ րու թյունն է:

« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10-
րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ըն կե րու թյան հիմն ա դիր փաս տա թուղթ է հան դի սա նում 
նրա հիմն ա դիր նե րի (մաս նա կից նե րի) կող մից հաս տատ ված կա նո նադ րու թյու նը: Նույն հոդ-
վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` (...) ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյու նը պետք է պա րու նա կի` 

ա) ըն կե րու թյան ան վա նու մը.
բ) ըն կե րու թյան գտն վե լու վայ րը.
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գ) ըն կե րու թյան կա նո նադ րա 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 նադ րու թյու նում փո փո խու-

թյուն նե րը կա տար վում են ը նդ հա նուր ժո ղո վի կող մից: Ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյու նում 
կա տար ված փո փո խու թյուն նե րը եր րորդ ան ձանց հա մար ի րա վա բա նա կան ո ւժ են ձեռք բե-
րում նրանց պե տա կան գրանց ման պա հից, ի սկ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում` ի րա-
վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրան ցում ի րա կա նաց նող մարմն ին տե ղյակ պա հե լուց 
հե տո:

« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն 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 ի րա վա բա նա-
կան ան ձանց պե տա կան գրան ցումն ի րա կա նաց նող մարմն ի կող մից ըն կե րու թյան մաս նա-
կից նե րի գրան ցա մա տյա 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 օ րեն քի 12-
րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ըն կե րու թյան մաս նա կից ներն ի րա վունք ու նեն, ի թիվս այլ նի, օ րեն-
քով սահ ման ված կար գով իր բաժ նե մա սը (դ րա մա սը) օ տա րել ըն կե րու թյան մեկ կամ մի 
քա նի մաս նա կից նե րի կամ եր րորդ ան ձանց:

«Ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման, ի րա վա բա նա կան ան ձանց ա ռանձ-
նաց ված ստո րա բա ժա նումն ե րի, հիմն արկ նե րի և ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի պե տա կան 
հաշ վառ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի (նախ կի նում` «Ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան 
գրանց ման մա սին» ՀՀ օ րենք. օ րեն քի վեր նա գի րը փո փոխ վել է և այն շա րադր վել է նոր 
խմ բագ րու թյամբ 19.03.2012 թվա կա նին ըն դուն ված և 25.07.2012 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած` 
««Ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան օ րեն քում փո փո խու թյուն կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քով) 26-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
11-րդ և 12-րդ կե տե րի հա մա ձայն` ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման գրան-
ցա մա տյա 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 բե րյալ, մաս նա կից նե րի` ի րա 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, 
ա մի սը, ամ սա թի վը:

«Ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման, ի րա վա բա նա կան ան ձանց ա ռանձ-
նաց ված ստո րա բա ժա նումն ե րի, հիմն արկ նե րի և ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի պե տա կան 
հաշ վառ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 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 մա տյա նում գրա ռե լու պա հից (...):

 Մինչև 25.07.2012 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե-
տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ը» և «ժ» կե տե րի հա-
մա ձայն` ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրան ցա մա տյա նում գրառ վում են հետ ևյալ 
տե ղե կու թյուն նե րը` հիմն ա դիր նե րի (մաս նա կից նե րի, ան դամն ե րի, գոր ծըն կեր նե րի, բաժ-
նե տե րե րի) կազ մը և տե ղե կու թյուն ներ նրանց վե րա բե րյալ (ֆի զի կա կան ան ձանց դեպ քում` 
ա նու նը, ազ գա նու նը, ան ձնագ րային տվյալ նե րը, բնա կու թյան (հաշ վառ ման) վայ րը, ի րա վա-
բա նա կան ան ձանց դեպ քում` ան վա նու մը, գրանց ման վկա յա կա նի տվյալ նե րը, գտն վե լու 
վայ րը), կա նո նադ րա կան կա պի տա լում (բաժ նե հա վաք կա պի տա լում, բաժ նային ֆոն դում և 
այլն) հիմն ա դիր նե րի (մաս նա կից նե րի, ան դամն ե րի, գոր ծըն կեր նե րի, բաժ նե տե րե րի) ներդ-
րումն ե րի չա փը:
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 Մինչև 25.07.2012 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե-
տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` փո փո խու-
թյուն նե րի պե տա կան գրան ցու մը հա մար վում է կա տար ված` քար տում լրաց ված տե ղե կու-
թյուն նե րը պե տա կան գրան ցա մա տյա նում գրա ռե լու պա հից (...):

 Նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն ե րից մե կում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, 
որ ըն կե րու թյան մաս նա կիցն ի րա վունք ու նի իր բաժ նե մասն օ տա րել այլ մաս նակ ցի կամ 
եր րորդ ան ձի, սա կայն բաժ նե մա սը ձեռք բե րո ղի հա մար մաս նակ ցու թյան ի րա վուն քը ծա-
գած կհա մար վի պե տա կան գրանց ման պա հից: Ը նդ ո րում, մաս նակ ցի վե րա բե րյալ տե ղե-
կու թյուն նե րը, այդ թվում` բաժ նե մա սի չա փը պետք է գրանց վի ի րա վա բա նա կան ան ձանց 
պե տա կան գրան ցումն ի րա կա նաց նող մարմն ի կող մից ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի գրան-
ցա մա տյա նում, և փո փո խու թյու նը պետք է ար տա ցոլ վի ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյու նում: 
Ա վե լին` օ րենսդ րու թյամբ սահ ման վում են այն փաս տաթղ թե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են բաժ-
նե մա սի օ տա րու մից ծա գող փո փո խու թյուն նե րի գրանց ման հա մար: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րել է, որ նման կար գա վո րումն ի նք նան պա տակ չէ: Այս պես` ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ կա նո նադ րու թյունն ըն կե րու թյան ի րա վա կան կար գա վի ճա-
կը սահ մա նող կար ևո րա գույն փաս տա թուղթ է: Կա նո նադ րու թյու նը կար գա վո րում է հիմ-
նա դիր նե րի (մաս նա կից նե րի) ներ քին փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, դրա նով սահ ման վում են, 
մաս նա վո րա պես, ըն կե րու թյան ան վա նու մը, գտն վե լու վայ րը, գոր ծու նե ու թյան նպա տա կը 
և ա ռար կան, կա ռա վար ման և վե րահս կո ղու թյան մար մին նե րը, շա հույ թի բաշխ ման կար գը 
և այլն: Ը ստ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի` ըն կե րու թյան, ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի, ըն կե-
րու թյան կա նո նադ րու թյան (նաև փո փո խու թյուն նե րի) գրան ցումն ի նք նան պա տակ չէ: Բա ցի 
այն, որ պե տա կան գրան ցու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մի աս նա կան ամ բող ջա կան տե ղե-
կատ վու թյուն հա վա քել պե տու թյան տա րած քում գոր ծող ի րա վա բա նա կան ան ձանց մա սին, 
այն նաև հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հան րու թյա նը` ամ բող ջա կան տե ղե կու թյուն ներ ստա նալ 
ի րա վա բա նա կան ան ձանց մա սին: Դա հատ կա պես կար ևոր վում է ա ռևտ րային գոր ծու նե-
ու թյուն ի րա կա նաց նող ի րա վա բա նա կան ան ձանց, այդ թվում` ըն կե րու թյուն նե րի հա մար, 
քա նի որ վեր ջին նե րիս ա պա գա հնա րա վոր կոնտ րա գենտ նե րը հնա րա վո րու թյուն են ու նե-
նում տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րել ի րենց ա պա գա գոր ծըն կեր նե րի մա սին` բա ցա հայ տե լով 
վեր ջին նե րիս գոր ծու նե ու թյան նպա տակ նե րը, կա ռա վար ման մար մին նե րի ար դյու նա վե-
տու թյու նը, մաս նա կից նե րի շր ջա նա կը, ին չը ոչ պա կաս կար ևոր է, քա նի որ մաս նա կից նե րի 
շր ջա նա կով պայ մա նա վոր ված` ա պա գա կոնտ րա գենտ նե րը կա րող են հրա ժար վել պայ մա-
նագ րային հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ մտ նել տվյալ ի րա վա բա նա կան ան ձի հետ: Հետ ևա բար 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է, որ ան կախ սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ 
ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի կամ հնա րա վոր մաս նա կից նե րի ներ քին հա րա բե րու թյուն նե-
րից, ներ քին պայ մա նա վոր վա ծու թյու նից` բաժ նե մա սը ձեռք բե րող ան ձի ի րա վուն քը ծա գում 
է մի այն ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի գրան ցա մա տյա նում գրանց վե լու, ըն կե րու թյան կա նո-
նադ րու թյու նում փո փո խու թյուն կա տա րե լու և այն գրան ցե լու պա հից (տե´ս, Սու սան նա Խա
չատ րյանն ը նդ դեմ Վի գեն Աս լա նյան Ա վա նե սյան սի թիվ Ե ԿԴ/0779/02/10 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2018 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Այս պի սով, հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը` Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ ե թե սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան մաս-
նա կիցն օ տա րում է իր բաժ նե մա սը, ա պա բաժ նե մա սի օ տար ման գոր ծար քի հի ման վրա 
ըն կե րու թյան բաժ նե մա սը ձեռք բե րած ան ձը հա մար վում է ըն կե րու թյան բաժ նե մա սի սե փա-
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կա նա տեր (մաս նա կից) ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրան ցումն ի րա կա նաց նող 
մարմն ի կող մից ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի գրան ցա մա տյա նում նրա` որ պես այդ պի սին 
գրանց վե լու պա հից: Փաս տո րեն, սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան 
մաս նա կից հա մար վե լու հան գա ման քը կախ ված է ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան 
գրան ցումն ի րա կա նաց նող մարմն ի կող մից ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի գրան ցա մա տյա-
նում ան ձի` որ պես ըն կե րու թյան մաս նա կից գրանց ված լի նե լու փաս տի առ կա յու թյու նից կամ 
բա ցա կա յու թյու նից: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան-
գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյու նը 
մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 5-րդ պար բե րու թյան «ե» կե տի ու ժով հա մար վում է ա վե լաց ված 
ար ժե քի հարկ վճա րող այն դեպ քում, ե րբ ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրան ցումն 
ի րա կա նաց նող մարմն ի կող մից կա տար ված գրանց ման հա մա ձայն` այդ ըն կե րու թյան կա նո-
նադ րա կան կա պի տա լի 20 տո կո սը կամ ա վե 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, ո րն ի րա վա բա նա կան ան ձանց 
պե տա կան գրան ցումն ի րա կա նաց նող մարմն ի կող մից գրանց ված է որ պես մեկ այլ կազ մա-
կեր պու թյան կա նո նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 20 տո կո սի կամ ա վե լի մա սի 
(բաժ նե տոմս, բաժ նե մաս, փա յա բա ժին) սե փա կա նա տեր: Ը նդ ո րում, այդ ֆի զի կա կան ան-
ձին պատ կա նող` նշ ված ի րա վա բա նա կան ան ձանց կա նո նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք կա-
պի տա լի 20 տո կո սի կամ ա վե լի մա սի օ տար ման գոր ծար քի առ կա յու թյունն ի նք նին չի կա րող 
հիմք հան դի սա նալ նշ ված ի րա վա բա նա կան ան ձանց նկատ մամբ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը 
գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 
5-րդ պար բե րու թյան «ե» կե տով սահ ման ված ի րա վադ րույ թի կի րա ռու թյու նը բա ցա ռե լու հա-
մար, քա նի որ ի րա վա բա նա կան ան ձանց մաս նա կից նե րի փո փո խու թյու նը` որ պես ի րա վա-
բա նա կան փաստ, ծա գում է ոչ թե ի րա վա բա նա կան ան ձանց կա նո նադ րա կան կամ բաժ նե-
հա վաք կա պի տա լի ո րո շա կի մա սի օ տար ման գոր ծար քի կնք ման, այլ մի այն այդ գոր ծար քից 
բխող ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման պա հից: Փաս տո րեն, մինչև 01.01.2013 թվա կա նը 
գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 
5-րդ պար բե րու թյան «ե» կե տով սահ ման ված ի րա վադ րույ թի կի րա ռու թյան հա մար սահ մա-
նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լի 20 տո կո սի 
կամ ա վե 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 օ տար ման գոր ծար քը որ ևէ ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն չու նի, ե թե այդ գոր ծար քից 
բխող ի րա վունք նե րը (մաս նա կից նե րի փո փո խու թյու նը) օ րեն քով սահ ման ված կար գով չեն 
ստա ցել պե տա կան գրան ցում ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրան ցումն ի րա կա-
նաց նող մարմն ի կող մից:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյունն ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա-
կան ռե գիստ րում գրան ցում է ստա ցել 30.10.2000 թվա կա նին, ի սկ նրա մի ակ մաս նա կի ցը 
(100 տո կոս բաժ նե մա սով) մինչև 31.07.2014 թվա կա նը հան դի սա ցել է Ա րայիկ Ստե փա նյա նը: 
Ա րայիկ Ստե փա նյա նի և Է դո ւարդ Ստե փա նյա նի միջև 05.11.2011 թվա կա նին կնք ված բաժ-
նե մա սի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Ա րայիկ Ստե փա նյանն Ըն կե րու թյու նում 
ու նե ցած իր 100 տո կոս բաժ նե մա սը վա ճա ռել է Է դո ւարդ Ստե փա նյա նին, սա կայն այդ օ տար-
ման գոր ծար քից ծա գած ի րա վունք նե րը (Ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի փո փո խու թյու նը) պե-
տա կան գրան ցում են ստա ցել 31.07.2014 թվա կա նին: « Դար մին» ՍՊԸ-ն ի րա վա բա նա կան 
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ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րում գրան ցում է ստա ցել 28.10.2005 թվա կա նին, ի սկ 03.05.2006 
թվա կա նից Ա րայիկ Ստե փա նյա նը հան դի սա նում է « Դար մին» ՍՊԸ-ի մաս նա կից` 40 տո կոս 
բաժ նե մա սով:

ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րի 24.08.2015 թվա կա նի թիվ 5012965 հանձ նա րա րագ րի հի-
ման վրա Ըն կե րու թյու նում ի րա կա նաց վել է բյու ջե ի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի և հար-
կային մարմն ի կող մից վե րահսկ վող օ րենսդ րու թյան ա ռան ձին պա հանջ նե րի կա տար ման 
ճշ տու թյան ստու գում: Ստուգ ման ար դյուն քում Վար չու թյան կող մից 11.11.2015 թվա կա նին ըն-
դուն վել է թիվ 5012965 ստուգ ման ակ տը, ո րի 4-րդ կե տով ար ձա նագր վել է, որ Ըն կե րու թյան 
մի ակ մաս նա կից Ա րայիկ Ստե փա նյա նը 2012 թվա կա նի ըն թաց քում մի ա ժա մա նակ հան-
դի սա ցել է նաև « Դար մին» ՍՊԸ-ի 40 տո կոս բաժ նե մա սով մաս նա կից: Հետ ևա բար, ը ստ 
ստուգ ման ակ տի, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող` «Ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 5-րդ պար բե րու թյան «ե» կե տի ու ժով Ըն կե րու թյու-
նը 2012 թվա կա նի ըն թաց քում հա մար վել է ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րող, սա կայն ա վե-
լաց ված ար ժե քի հարկ չի հաշ վար կել ու չի վճա րել: Ը ստ այդմ, Ըն կե րու թյան նկատ մամբ 2012 
թվա կա նի հա մար ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով ա ռա ջադր վել է լրա ցու ցիչ հար կային 
պար տա վո րու թյուն` 5.165.613 ՀՀ դրա մի չա փով, ո րից 2.026.104 ՀՀ դրամ` ա պառք, 2.026.104 
ՀՀ դրամ` ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող` « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
24-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տու գանք, 1.108.405 ՀՀ դրամ` ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ-
ման պա հին գոր ծող` « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տույժ 
և 5.000 ՀՀ դրամ` ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող` «Ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43.1-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տու գանք: Ի սկ ստուգ ման ակ-
տի 1-ին կե տով ար ձա նագր վել է, որ դրա 4-րդ կե տում նկա րագր ված հիմ քով Ըն կե րու թյու նը 
2012 թվա կա նին պետք է հան դի սա նար ԱԱՀ վճա րող, որ պի սի պայ ման նե րում ա ռա ջա նում 
է շա հու թա հար կի գծով բյու ջե ից վե րա դարձ ման են թա կա գու մար` 19.206 ՀՀ դրա մի չա փով: 

Ըն կե րու թյու նը դի մել է դա տա րան` Վար չու թյան 11.11.2015 թվա կա նի թիվ 5012965 ստուգ-
ման ակ տի 1-ին և 4-րդ կե տե րի վի ճարկ ման հայ ցով, ո րի հի ման վրա հա րուց վել է սույն վար-
չա կան գոր ծը:

 Դա տա րա նը բա վա րա րել է Ըն կե րու թյան հայ ցը և ան վա վեր է ճա նա չել Վար չու թյան 
11.11.2015 թվա կա նի թիվ 5012965 ստուգ ման ակ տի 1-ին և 4-րդ կե տե րը: Դա տա րա նը պատ-
ճա ռա բա նել է, որ Ըն կե րու թյու նը 2012 թվա կա նին չի հան դի սա ցել ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ 
վճա րող: Ը ստ Դա տա րա նի` Ա րայիկ Ստե փա նյա նի` Ըն կե րու թյան 100 տո կոս բաժ նե մա սի 
նկատ մամբ ու նե ցած ի րա վունք նե րը դա դա րել են իր բաժ նե մասն Է դո ւարդ Ստե փա նյա-
նին օ տա րե լու մա սին պայ մա նագ րի կնք ման պա հից` 05.11.2011 թվա կա նից, քա նի որ նշ ված 
պայ մա նա գի րը նո տա րա կան վա վե րա ցում չի պա հան ջում և ու ժի մեջ է մտել ստո րագր ման 
պա հից: Հետ ևա բար, մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար-
ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 5-րդ պար բե րու թյան «ե» կե տը կի րա ռե լի 
չէ Ըն կե րու թյան նկատ մամբ` ան կախ այն հան գա ման քից, որ Ա րայիկ Ստե փա նյա նի և Է դո-
ւարդ Ստե փա նյա նի միջև 05.11.2011 թվա կա նին կնք ված բաժ նե մա սի ա ռու վա ճառ քի պայ մա-
նագ րից բխող` Ըն կե րու թյան մաս նակ ցի փո փո խու թյան պե տա կան գրան ցու մը կա տար վել է 
31.07.2014 թվա կա նին:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը մեր ժել է Կո մի տե ի վե րաքն նիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի վճի ռը 
թո ղել է ան փո փոխ` հա մա ձայ նե լով Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հետ:

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով ստո րա դաս դա-
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տա րան նե րի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րում է հետ ևյա լը.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Ըն կե րու թյան հիմն ադ րու մից ի վեր` մինչև 
31.07.2014 թվա կա նը, Ըն կե րու թյան մի ակ մաս նա կից է հան դի սա ցել Ա րայիկ Ստե փա նյա նը 
(100 տո կոս բաժ նե մա սով): Թեև 05.11.2011 թվա կա նին կնք ված բաժ նե մա սի ա ռու վա ճառ քի 
պայ մա նագ րով Ա րայիկ Ստե փա նյանն Է դո ւարդ Ստե փա նյա նին է վա ճա ռել Ըն կե րու թյու նում 
ու նե ցած իր 100 տո կոս բաժ նե մա սը, սա կայն այս գոր ծար քից բխող ի րա վունք նե րը (Ըն կե-
րու թյան մաս նա կից նե րի փո փո խու թյու նը) պե տա կան գրան ցում են ստա ցել 31.07.2014 թվա-
կա նին: Հետ ևա բար, 05.11.2011 թվա կա նին կնք ված բաժ նե մա սի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ-
րի առ կա յու թյունն ի նք նին չի կա րող հիմք հան դի սա նալ 2012 թվա կա նի հաշ վե տու տար վա 
ըն թաց քում Ըն կե րու թյան նկատ մամբ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 
«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 5-րդ պար բե րու թյան «ե» 
կե տով սահ ման ված ի րա վադ րույ թի կի րա ռու թյու նը բա ցա ռե լու հա մար, քա նի որ ի րա վա-
բա նա կան ան ձանց մաս նա կից նե րի փո փո խու թյու նը` որ պես ի րա վա բա նա կան փաստ, ծա-
գում է ոչ թե ի րա վա բա նա կան ան ձանց կա նո նադ րա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 20 
տո կո սի կամ ա վե լի մա սի օ տար ման գոր ծար քի կնք ման, այլ մի այն այդ գոր ծար քից բխող 
ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման պա հից: Փաս տո րեն, մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր-
ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 5-րդ 
պար բե րու թյան «ե» կե տով սահ ման ված ի րա վադ րույ թի հիմ քով Ըն կե րու թյա նը 2012 թվա-
կա նի հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րող հա մա րե լու կամ 
չհա մա րե լու հար ցում Ըն կե րու թյան մի ակ մաս նա կից Ա րայիկ Ստե փա նյա նի կող մից իր բաժ-
նե մա սի օ տար ման գոր ծար քը որ ևէ ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն չու նի, քա նի որ այդ 
գոր ծար քից բխող ի րա վունք նե րը (մաս նա կից նե րի փո փո խու թյու նը) օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով պե տա կան գրան ցում են ստա ցել ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրան ցումն 
ի րա կա նաց նող մարմն ի կող մից 2012 թվա կա նից հե տո` 31.07.2014 թվա կա նին:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ տվյալ դեպ քում առ կա են Ըն կե րու թյան նկատ մամբ 2012 
թվա կա նի հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի շե մը չկի րա ռե լու և Ըն-
կե րու թյա նը 2012 թվա կա նի հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա-
րող հա մա րե լու` մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 5-րդ պար բե րու թյան «ե» կե տով սահ ման ված բո-
լոր պայ ման նե րը. դրանք են` 

1) Ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լի 20 տո կո սից ա վե լի մա սը (100 տո կոս բաժ-
նե մա սը) 2012 թվա կա նի ըն թաց քում պատ կա նել է ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի-
զի կա կան ան ձի` Ա րայիկ Ստե փա նյա նին, 

2) Ա րայիկ Ստե փա նյա նին 2012 թվա կա նի ըն թաց քում մի ա ժա մա նակ պատ կա նել է մեկ 
այլ կազ մա կեր պու թյան` « Դար մին» ՍՊԸ-ի, կա նո նադ րա կան կա պի տա լի 20 տո կո սից ա վե լի 
մա սը (40 տո կոս բաժ նե մա սը): 

Այս պի սով, սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տով` Վար չու թյան 11.11.2015 թվա-
կա նի թիվ 5012965 ստուգ ման ակ տով, ի րա վա ցի ո րեն է ար ձա նագր վել, որ Ըն կե րու թյու նը 
2012 թվա կա նի ըն թաց քում հան դի սա ցել է ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րող և պար տա վոր 
էր օ րեն քով սահ ման ված կար գով և ժամկ ետ նե րում հաշ վար կել ու վճա րել ա վե լաց ված ար-
ժե քի հարկ: Հետ ևա բար, վի ճարկ վող ստուգ ման ակ տով ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով 
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Ըն կե րու թյան նկատ մամբ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջադ րումն ի րա-
վա չափ է, ի սկ ստո րա դաս դա տա րան նե րը սխալ մամբ են հան գել այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
Վար չու թյան 11.11.2015 թվա կա նի թիվ 5012965 ստուգ ման ա կտն ըն դուն վել է մինչև 01.01.2013 
թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ 
հոդ վա ծի 5-րդ պար բե րու թյան «ե» կե տի խախտ մամբ: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում առ կա չեն 
սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը` Վար չու թյան 11.11.2015 թվա կա նի թիվ 5012965 
ստուգ ման ակ տը, ան վա վեր ճա նա չե լու` « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա-
րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված հիմ քե րը, ի նչն ան տես-
վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից:

 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա մա-
րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-րդ, 151-րդ և 163-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի-
րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տով 
սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան-
չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամկ ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք: Սույն գոր ծով վե ճի 
լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամկ ե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի 
վե րոգ րյալ հոդ վա ծով ամ րագր ված` ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր: Հետ-
ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խախտ-
ման տե սան կյու նից: Տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի 
դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, 
քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք 
հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա-
կա յու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ սե-
րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը 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, ի նչ 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, ի նչ ծա վա լով դրանք ան հրա ժեշտ են ե ղել 
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դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար: Դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, ո րոնք ի րենց նպա տա կին չեն 
ծա ռայել, դր վում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ ե թե վճի ռը կա յաց վել է 
այդ կող մի օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով հայ ցա դի մու մի հա մար Ըն կե-
րու թյու նը վճա րել է 4.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուրք: Կո մի տեն վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար 
վճա րել է 10.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուրք, ի սկ վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար` 20.000 ՀՀ դրամ 
պե տա կան տուրք:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով, որ սույն գոր ծով Կո մի տե ի վճ ռա բեկ բո ղո քը են-
թա կա է բա վա րար ման, ո րի ար դյուն քում Ըն կե րու թյան հայ ցը են թա կա է մերժ ման, գտ նում 
է, որ սույն գոր ծով դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը պետք է լուծ վի հետ ևյալ կերպ.

- հայ ցա դի մու մի հա մար սահ ման ված և 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,

- Կո մի տե ի կող մից բեր ված վե րաքն նիչ և վճ ռա 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 Ըն կե րու թյան 
կող մից:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
Ո ՐՈ ՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
05.06.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն` «Ա նի կոմ» ՍՊԸ-ի հայ ցը մեր ժել:

2. «Ա նի կոմ» 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:

«Ա նի կոմ» ՍՊԸ-ից հօ գուտ ՀՀ պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի բռ նա գան ձել 10.000 
ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա տես ված և նա խա պես վճար ված պե տա-
կան տուր քի փոխ հա տու ցում:

 «Ա նի կոմ» ՍՊԸ-ից հօ գուտ ՀՀ պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի բռ նա գան ձել 20.000 
ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա 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 օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և բո-
ղո քարկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0930/05/16
 դա տա րա նի ո րո շում  2019թ.
 Վար չա կան գործ թիվ  ՎԴ/0930/05/16
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Բա բա յան
Դա տա վոր ներ՝ Ա. Ա բո վյան
 Ա. Սարգ սյան

 
ՈՐՈՇՈՒՄ

 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող և զե կու ցող  Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի օ գոս տո սի 01-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում քն նե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա-

մուտ նե րի կո մի տե ի (այ սու հետ՝ Կո մի տե) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 19.12.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի «Ալ Համ ռա Ռի ել Իս թեյթ» ՍՊԸ-ի 
(այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) ը նդ դեմ Կո մի տե ի՝ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան Կենտ րո նի 
հար կային տես չու թյան (այ սու հետ՝ Տես չու թյուն) 18.12.2015 թվա կա նի թիվ 5012437 ա կտն ան-
վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Տես չու թյան 

18.12.2015 թվա կա նի թիվ 5012437 ակ տը:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Մ. Համ բար ձու մյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 

24.03.2016 թվա կա նի ո րոշ մամբ վե րա կազ մա կերպ ման հիմ քով ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա-
րու թյու նը փո խա րին վել է ի րա վա հա ջոր դով՝ Կո մի տե ով:

 Դա տա րա նի 08.07.2016 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:
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ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 19.12.2016 
թվա կա նի ո րոշ մամբ Կո մի տե ի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 08.07.2016 
թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կո մի տեն:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

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

վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կի րա ռել է « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10րդ հոդ վա

ծի 2րդ մա սի « ժը» են թա կե տը, ո րը չպետք է կի րա ռեր, սխալ է մեկ նա բա նել « Շա հու թա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ օ րենս դի րը « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված նվա զեց ման կի րառ ման նպա տա կով 
հաշ վե տու և նա խորդ տա րի նե րին հար կա տո ւի գոր ծու նե ու թյու նից վնաս ու նե նա լու դեպ քում 
այն փո խան ցե լու պար տա դիր պայ ման է սահ մա նել վնա սի ստա ցու մը, այլ ոչ թե դրա հայտ-
նա բե րու մը, ի սկ տվյալ դեպ քում վնա սը ստաց վել է 2007 և 2008 թվա կան նե րին: Հետ ևա բար 
Ըն կե րու թյունն ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի « ժը» են թա կե տի ու ժով կա րող էր իր գոր ծու նե ու թյան ար դյուն-
քում ստաց ված 2007 և 2008 թվա կան նե րի ծախ սերն ար տա ցո լել 2009 թվա կա նի շա հու թա-
հար կի հաշ վար կում, սա կայն չէր կա րող դրանք դի տել որ պես 2009 թվա կա նին ստաց ված 
վնաս և փո խան ցել 2013 և 2014 թվա կան ներ:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 19.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան կամ « կա յաց նել նոր 
դա տա կան ա կտ»:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը.
1. ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րի 10.06.2015 թվա կա նի թիվ 5012437 հանձ նա րա րագ-

րի հի ման վրա Ըն կե րու թյու նում ի րա կա նաց վել է բյու ջե ի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի և 
հար կային մարմ նի կող մից վե րահսկ վող ՀՀ օ րենսդ րու թյան ա ռան ձին պա հանջ նե րի կա-
տար ման ճշ տու թյան ստու գում, ո րի ար դյուն քում Տես չու թյան կող մից 18.12.2015 թվա կա նին 
ըն դուն վել է թիվ 5012437 ստուգ ման ակ տը:

Նշ ված ստուգ ման ակ տով Ըն կե րու թյան նկատ մամբ շա հու թա հար կի գծով ա ռա ջադր-
վել է 5.821.946 ՀՀ դրա մի չա փով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն, ո րից 3.131.520 ՀՀ 
դրամ՝ ա պառք, 1.565.760 ՀՀ դրամ՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող « Հար կե րի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տու գանք, 313.152 ՀՀ դրամ՝ ի րա վա հա րա-
բե րու թյան պա հին գոր ծող « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
տու գանք, 783.214 ՀՀ դրամ՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող « Հար կե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տույժ:

Ս տուգ ման ակ տի հա մա ձայն՝ ներ կա յաց ված սկզբ նա կան հաշ վա պա հա կան փաս-
տաթղ թե րի ստուգ մամբ պարզ վել է, որ Ըն կե րու թյան կող մից հար կային տես չու թյուն ներ կա-
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յաց ված 2013 և 2014 թվա կան նե րի շա հու թա հար կի հաշ վարկ նե րում ար տա ցոլ ված նա խորդ 
տար վա նից փո խանց վող հար կային վնա սի մեջ նե րառ ված են նաև 2007 և 2008 թվա կան նե-
րին վե րա բե րող վնա սը՝ հա մա պա տաս խա նա բար 141.500 ՀՀ դրա մի և 15.516.100 ՀՀ դրա մի 
չա փե րով, ին չը հան դի սա նում է ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող « Շա հու թա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի պա հանջ նե րի խախ տում: Ար դյուն քում, ը ստ 
ստուգ ման ակ տի` Ըն կե րու թյան կող մից 2013 թվա կա նի հար կային վնասն ա վել է ցույց տր վել 
141.500 ՀՀ դրա մի չա փով, ի սկ 2014 թվա կա նի հար կային վնասն ա վել է ցույց տր վել 15.516.100 
ՀՀ դրա մի չա փով, և հաշ վե տու տար վա հարկ վող շա հույ թը պա կաս է հաշ վարկ վել 15.657.600 
ՀՀ դրա մի չա փով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 6-10, 88):

2. 2009 թվա կա նի շա հու թա հար կի հաշ վար կի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան հա մա խառն 
ե կա մու տը կազ մել է 39.400 ՀՀ դրամ, ի սկ հաշ վե տու տա րում հայտ նա բեր ված՝ դրան նա-
խոր դող ե րեք տա րի նե րում պա կաս ցույց տր ված նվա զե ցու մը կազ մել է 15.657.600 ՀՀ դրամ 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 12-15):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
4.1. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա-
հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ բո ղո քում բարձ րաց ված 
հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ 
օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ հաշ վե տու տա րում հայտ նա բեր ված ու 
նա խոր դող տա րի նե րում պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րի և նա խորդ տա րի նե րին ա ռա ջա ցած 
վնաս նե րի՝ որ պես տն տես վա րող սուբյեկ տի հա մա խառն ե կամ տից կա տար վող թույ լատ րե լի 
նվա զե ցումն ե րի ի նք նու րույն տե սակ նե րի, հաշ վարկ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա-
բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա-
տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ տն տես վա րող սուբյեկ տի կող մից հաշ վե տու տա րում իր գոր ծու նե ու թյու նից 
ա ռա ջա ցած ծախ սե րի և վաս նե րի փո խանց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

4.2. Ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի (օ րեն քը մաս նա կի ու ժը կորց րել է 01.01.2018 թվա կա նից՝ ՀՀ հար կային 
օ րենսգր քի 445-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի  հա մա ձայն) 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
շա հու թա հար կը հարկ վճա րող նե րի կող մից նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով 
պե տա կան բյու ջե վճար վող ո ւղ ղա կի հարկ է: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ռե զի դենտ նե րի հա մար հարկ վող օբյեկտ է հա-
մար վում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում և նրա սահ ման նե րից դուրս ստաց-
վող հարկ վող շա հույ թը: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հարկ վող շա հույ թը հար կա տո ւի հա մա խառն ե կամ տի և 
նույն օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն ե րի դրա կան տար բե րու թյունն է (...): 
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Ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ հա մա խառն ե կա մու տը հաշ վե տու տա րում 
հար կա տո ւի բո լոր ե կա մուտ նե րի հան րա գու մարն է՝ ան կախ դրանց ստաց ման աղ բյուր նե-
րից (...): 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 9րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հարկ վող շա հույ թը ո րո շե լիս հա մա խառն ե կամ տից 
թույ լատր վում է կա տա րել նույն գլ խով նա խա տես ված նվա զե ցում ե րը (ծախ սեր, կո րուստ
ներ և այլ նվա զե ցում եր): Նվա զե ցում ե րի միև նույն գու մա րը հա մա խառն ե կամ տից հան
վում է մի այն մեկ ան գամ: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ հարկ վող շա հույ թը ո րո շե լիս հա մա խառն ե կա-
մու տը նվա զեց վում է դրա ստաց ման հետ կապ ված ան հրա ժեշտ և փաս տաթղ թե րով հիմն ա-
վոր ված ծախ սե րի չա փով (...): Նույն օ րեն քի ի մաս տով՝ (ա) ծախս է հա մար վում հաշ վե տու 
տար վա ըն թաց քում ակ տիվն ե րի ար տա հոս քը, նվա զու մը կամ պար տա վո րու թյուն նե րի ա ճը, 
ո րոնք հան գեց նում են հար կա տո ւի սե փա կան կա պի տա լի նվա զեց ման (...):

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու-
թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի « ժը» են թա կե տի հա մա ձայն՝ ծախ սե րի թվին են դաս վում, 
մաս նա վո րա պես՝ հաշ վե տու տա րում հայտ նա բեր ված՝ դրան ան մի ջա պես նա խոր դող ե րեք 
տա րի նե րում պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րը:

4.4. ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն ե րից մե կում ան դրա-
դառ նա լով « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ վե րը նշ ված ի րա վա նոր մե րի վեր լու ծու-
թյա նը, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ շա հու թա հար կը պե տա կան բյու-
ջե վճար վող ո ւղ ղա կի հարկ է, ո րի հարկ վող օբյեկ 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: Ը նդ ո րում, հարկ վող շա հույթ է հար կա տո ւի հա մա խառն ե կամ տի, այ սինքն՝ հաշ վե տու 
տա րում ան կախ դրանց ստաց ման աղ բյուր նե րից հար կա տո ւի բո լոր ե կա մուտ նե րի հան րա-
գու մա րի, և օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն ե րի դրա կան տար բե րու թյու նը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ տն տես վա րող սուբյեկ տի հարկ վող շա-
հույ թը ո րո շե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել օ րեն քով սահ ման ված հետ ևյալ եր կու 
տար րե րը. տն տես վա րող սուբյեկ տի հա մա խառն ե կա մու տը և « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քով սահ ման ված թույ լատ րե լի նվա զե ցումն ե րը, որ տեղ հա մա խառն ե կա մու տը տն տես-
վա րող սուբյեկ տի բո լոր ե կա մուտ նե րի հան րա գու մարն է՝ ան կախ դրանց ստաց ման աղ-
բյուր նե րից, ի սկ թույ լատ րե լի նվա զե ցումն երն օ րեն քով սահ ման ված ծախ սերն են, կո րուստ-
նե րը և այլ նվա զե ցումն ե րը: Նշ ված եր կու տար րե րի՝ հա մա խառն ե կամ տի և թույ լատ րե լի 
նվա զե ցումն ե րի դրա կան տար բե րու թյու նը տն տես վա րող սուբյեկ տի մոտ ա ռա ջաց նում է 
հարկ վող շա հույթ, ո րի հի ման վրա էլ հաշ վարկ վում է օ րեն քով սահ ման ված շա հու թա հար կի 
գու մա րը: Ը նդ ո րում, տն տես վա րող սուբյեկ տի կող մից ծախ սե րի մա սով հա մա խառն ե կա-
մու տը թույ լատր վում է նվա զեց նել, ե թե կա տար ված ծախ սե րը ան հրա ժեշտ են ե ղել կապ ված 
ե կամ տի ստաց ման հետ և փաս տաթղ թե րով հիմն ա վոր ված (տե՛ս, «ԻՆԺ ԳԱ ՐԱՆՏ» ՍՊԸն 
ը նդ դեմ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան թիվ ՎԴ/3899/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա
բեկ դա տա րա նի 20.07.2017 թվա կա նի ո րո շու մը):

4.5. Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան-
հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, որ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 
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թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի « ժը» են թա կե տով օ րենս դի րը 
սահ մա նել էր, որ շա հու թա հարկ հաշ վար կե լիս տն տես վա րող սուբյեկ տի հա մա խառն ե կամ-
տից թույ լատ րե լի նվա զե ցում է հա մար վում նաև հաշ վե տու տա րում հայտ նա բեր ված՝ դրան 
ան մի ջա պես նա խոր դող ե րեք տա րի նե րում պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րը: Ը նդ ո րում, նույն 
օ րեն քի ի մաս տով ծախս է հա մար վում հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում ակ տիվն ե րի ար տա-
հոս քը, նվա զու մը կամ պար տա վո րու թյուն նե րի ա ճը, ո րոնք հան գեց նում են հար կա տո ւի 
սե փա կան կա պի տա լի նվա զեց ման: Այ սինքն՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող ի րա վա-
կար գա վո րումն ե րով սահ ման ված էր, որ ե թե տն տես վա րող սուբյեկ տը հաշ վե տու տար վա 
շա հու թա հար կը հաշ վար կե լիս հայտ նա բե րում է այն պի սի ծախ սեր (հար կա տո ւի սե փա կան 
կա պի տա լի նվա զեց մա նը հան գեց նող՝ ակ տիվն ե րի ար տա հոսք, նվա զում կամ պար տա-
վո րու թյուն նե րի աճ), ո րոնք պա կաս են ցույց տր վել այդ տար վան ան մի ջա պես նա խոր դող 
ե րեք տա րի նե րում, ա պա այդ ծախ սե րը ևս կա րող են նվա զեց վել հաշ վե տու տար վա հա-
մա խառն ե կամ տից: Այս պես, օ րի նակ՝ ե թե տն տես վա րող սուբյեկ տը 2010 թվա կա նի շա հու-
թա հար կը հաշ վար կե լիս հայտ նա բե րում էր այն պի սի ծախ սեր, ո րոնք պա կաս են ցույց տր-
վել 2007, 2008 և 2009 թվա կան նե րի շա հու թա հար կի հաշ վարկ նե րում, ա պա այդ ծախ սե րը 
« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 
10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի « ժը» են թա կե տի ու ժով ևս կա րող է ին նվա զեց վել 2010 թվա կա նի 
հա մա խառն ե կամ տից:

4.6. Ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ հարկ վող շա հույ թը ո րո շե լիս հա-
մա խառն ե կա մու տը նվա զեց վում է հար կա տո ւի մոտ նա խորդ տա րի նե րին ա ռա ջա ցած 
վնաս նե րի չա փով (...): Հար կա տո ւի գոր ծու նե ու թյու նից վնա սը նույն օ րեն քով սահ ման ված 
նվա զե ցումն ե րի գե րա զան ցումն է հա մա խառն ե կամ տի նկատ մամբ:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն նվա զեց ման կի րառ ման նպա տա կով հաշ-
վե տու և նա խոր դող տա րի նե րին հար կա տո ւի գոր ծու նե ու թյու նից վնաս ու նե նա լու դեպ քում 
այն փո խանց վում է վնա սի ստաց ման տար վան հա ջոր դող 5 տա րի ներ:

4.7. Վե րոգ րյալ ի րա վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դիրն ի րա-
վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քում 
նա խա տե սել է այն պի սի ի րա վի ճակ նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րու թյու նը, ե րբ հաշ վե տու 
տար վա հա մար հա մա խառն ե կամ տից կա տար վող՝ օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն ե րը 
գե րա զան ցում են տն տես վա րող սուբյեկ տի հա մա խառն ե կա մու տը, այ սինքն՝ տվյալ տար վա 
ըն թաց քում տն տես վա րող սուբյեկ տը շա հույթ չի ստա նում, այլ, դրա փո խա րեն, վնաս ներ է 
կրում: Ա կն հայտ է, որ նմա նա տիպ ի րա վի ճակ նե րում շա հու թա հարկ չի կա րող հաշ վարկ վել 
ու վճար վել, քա նի որ հար կա տո ւի հա մա խառն ե կամ տի և օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցում-
նե րի տար բե րու թյու նը բա ցա սա կան է. բա ցա կա յում է շա հու թա հար կի օբյեկ տը՝ հարկ վող 
շա հույ թը:

 Միև նույն ժա մա նակ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 
« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քում օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ տն տես վա րող սուբյեկ-
տի մոտ նա խորդ տա րի նե րին ա ռա ջա ցած վնա սը կա րող է փո խանց վել վնա սի ստաց ման 
տար վան հա ջոր դող հինգ տա րի ներ՝ նվա զեց վե լով այդ տա րի նե րի հա մա խառն ե կամ տից: 
Փաս տո րեն, քն նարկ վող ի րա վադ րույթ նե րի ու ժով իր գոր ծու նե ու թյան որ ևէ տար վա ըն թաց-
քում շա հույթ չս տա ցած և վնաս ներ կրած տն տես վա րող սուբյեկ տին հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձեռ վում վնա սի ա ռա ջաց մա նը հա ջոր դող հինգ տա րի նե րի շա հու թա հար կե րը հաշ վար կե-
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լիս այդ տա րի նե րի հա մա խառն ե կա մուտ նե րից նվա զեց նել նաև այդ վնա սը, այ սինքն՝ այդ 
տա րի նե րի շա հու թա հար կե րը հաշ վար կել ու վճա րել՝ հարկ վող շա հույթ նե րից հա նե լով նախ-
կի նում ստաց ված վնա սը: Նման ի րա վա կար գա վոր ման նպա տակն է հար կային քա ղա քա-
կա նու թյան մի ջո ցով խթա նել տար վա ար դյունք նե րով շա հույթ չս տա ցած և դրա փո խա րեն 
վնաս ներ կրած տն տես վա րող սուբյեկ տին շա րու նա կե լու իր տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյու նը 
նաև հա ջորդ տա րի նե րի ըն թաց քում և վեր ջի վեր ջո իր գոր ծու նե ու թյու նը հասց նե լու շա հու-
թա բե րու թյան մա կար դա կի:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ-
րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վե րոգ րյալ 
ի րա վա կար գա վոր ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի տն տես վա րող սուբյեկ տի՝ իր 
գոր ծու նե ու թյու նից կրած վնա սի ա ռա ջաց ման տա րին, քա նի որ այդ վնա սը կա րող է նվա-
զեց վել մի այն դրա ա ռա ջաց ման տար վան հա ջոր դող հինգ տա րի նե րի շա հու թա հար կե րը 
հաշ վար կե լիս: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ-
րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով վնա սի առ կա յու-
թյան մա սին կա րող է խոս վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ տվյալ հաշ վե տու տար վա շա հու թա-
հար կի հաշ վար կի հա մա ձայն՝ տն տես վա րող սուբյեկ տի ստա ցած հա մա խառն ե կամ տի և 
դրա նից կա տար վող՝ օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն ե րի տար բե րու թյու նը բա ցա սա կան 
է: Այ սինքն՝ քն նարկ վող վնասն ա ռա ջա նում է այն հաշ վե տու տա րում, ո րի շա հու թա հար կի 
հաշ վար կի հա մա ձայն՝ հա մա խառն ե կամ տից կա տար վող նվա զե ցումն ե րը գե րա զան ցում 
են հա մա խառն ե կամ տի չա փը: Հետ ևա բար տն տես վա րող սուբյեկ տի՝ իր գոր ծու նե ու թյու նից 
կրած վնա սի ա ռա ջաց ման տա րին այն հաշ վե տու տա րին է, ո րի ըն թաց քում տն տես վա րող 
սուբյեկ տի ստա ցած հա մա խառն ե կա մուտն ա վե լի քիչ է, քան այդ տար վա ըն թաց քում հա մա-
խառն ե կամ տից կա տար վող՝ օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն ե րը: Այլ կերպ ա սած՝ ի րա-
վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
25-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով հար կա տո ւի մոտ վնա սի ա ռա ջաց ման տա րին այն հաշ վե տու տա-
րին է, ո րի ըն թաց քում տն տես վա րող սուբյեկ տի ստա ցած հա մա խառն ե կամ տի և դրա նից 
կա տար վող՝ օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն ե րի տար բե րու թյու նը բա ցա սա կան է: 

4.8. Հա մադ րե լով սույն ո րոշ ման 4.5-րդ և 4.7-րդ կե տե րում կա տար ված վեր լու ծու-
թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 
« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծով և նույն օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 թվա-
կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի « ժը» են թա կե տով սահ ման ված 
ի րա վադ րույթ նե րը մեկ նա բա նում է հետ ևյալ կերպ. 

1) տն տես վա րող սուբյեկ տը հաշ վե տու տար վա շա հու թա հար կը հաշ վար կե լիս 
« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 
10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի « ժը» են թա կե տի ու ժով կա րող էր հաշ վե տու տար վա հա մա խառն 
ե կամ տից նվա զեց նել նաև այդ տա րում հայտ նա բեր ված՝ դրան ան մի ջա պես նա խոր դող 
ե րեք տա րի նե րում պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րը, այ սինքն՝ հար կա տո ւի սե փա կան կա պի-
տա լի նվա զեց մա նը հան գեց նող՝ ակ տիվն ե րի ար տա հոս քը, նվա զու մը կամ պար տա վո րու-
թյուն նե րի ա ճը, 

2) հաշ վե տու տա րում հայտ նա բեր ված՝ դրան ան մի ջա պես նա խոր դող ե րեք տա րի նե-
րում պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րը նվա զեց նե լու ար դյուն քում հաշ վե տու տար վա նվա զե-
ցումն ե րի ը նդ հա նուր գու մա րը կա րող է գե րա զան ցել տն տես վա րող սուբյեկ տի հա մա խառն 
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ե կա մու տը, այ սինքն՝ կա րող է ա ռա ջա նալ վնաս,
3)  հաշ վե տու տար վան նա խոր դող ե րեք տա րի նե րում պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րը 

հաշ վե տու տար վա հա մա խառն ե կամ տից նվա զեց նե լու ար դյուն քում ա ռա ջա ցած վնա սը՝ 
հաշ վե տու տար վա հա մա խառն ե կամ տի և կա տար ված բո լոր նվա զե ցումն ե րի (նե րա ռյալ 
նաև՝ հաշ վե տու տար վան նա խոր դող ե րեք տա րի նե րում պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րի) 
բա ցա սա կան տար բե րու թյու նը, կա րող է փո խանց վել այդ հաշ վե տու տար վան ան մի ջա պես 
հա ջոր դող հինգ տա րի ներ՝ նվա զեց վե լով այդ տա րի նե րի հա մա խառն ե կամ տից:

4.9. Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, 
որ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի գոր ծո ղու թյան տի րույ թում տն տես վա րող սուբյեկ տը կա րող է հաշ վե տու տա րում իր 
գոր ծու նե ու թյու նից ա ռա ջա ցած վնա սը փո խան ցել այդ տար վան հա ջոր դող 5 տա րի ներ, ե թե 
այդ վնասն ա ռա ջա ցել է այն պատ ճա ռով, որ հաշ վե տու տա րում հայտ նա բեր ված՝ դրան ան-
մի ջա պես նա խոր դող ե րեք տա րի նե րում պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րը « Շա հու թա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի « ժը» են թա կե տի ու ժով նվա զեց վել են հաշ վե տու տար վա հա մա խառն ե կամ տից, ին-
չի ար դյուն քում հաշ վե տու տար վա նվա զե ցումն ե րը գե րա զան ցել են հա մա խառն ե կա մու տը:

4.10. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է 
Ըն կե րու թյան վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա, ո րով վեր ջինս պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել 
Տես չու թյան 18.12.2015 թվա կա նի թիվ 5012437 ստուգ ման ակ տը: Նշ ված վար չա կան ակ տով 
Ըն կե րու թյան նկատ մամբ շա հու թա հար կի գծով ա ռա ջադր վել է 5.821.946 ՀՀ դրա մի չա փով 
լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն: Ը ստ ստուգ ման ակ տի՝ ներ կա յաց ված սկզբ նա կան 
հաշ վա պա հա կան փաս տաթղ թե րի ստուգ մամբ պարզ վել է, որ Ըն կե րու թյան կող մից հար-
կային տես չու թյուն ներ կա յաց ված 2013 և 2014 թվա կան նե րի շա հու թա հար կի հաշ վարկ նե-
րում ար տա ցոլ ված նա խորդ տար վա նից փո խանց վող հար կային վնա սի մեջ նե րառ ված են 
նաև 2007 և 2008 թվա կան նե րին վե րա բե րող վնա սը՝ հա մա պա տաս խա նա բար 141.500 
ՀՀ դրա մի և 15.516.100 ՀՀ դրա մի չա փե րով, ին չը հան դի սա նում է ի րա վա հա րա բե րու թյան 
պա հին գոր ծող « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի պա հանջ-
նե րի խախ տում: Ար դյուն քում, ը ստ ստուգ ման ակ տի, Ըն կե րու թյան կող մից 2013 թվա կա-
նի հար կային վնասն ա վել է ցույց տր վել 141.500 ՀՀ դրա մի չա փով, ի սկ 2014 թվա կա նի 
հար կային վնասն ա վել է ցույց տր վել 15.516.100 ՀՀ դրա մի չա փով, և հաշ վե տու տար վա 
հարկ վող շա հույ թը պա կաս է հաշ վարկ վել 15.657.600 ՀՀ դրա մի չա փով:

4.11. Դա տա րա նը բա վա րա րել է Ըն կե րու թյան հայ ցը: Դա տա րա նը, որ պես ան վի ճե լի 
փաստ, հաս տատ ված է հա մա րել, որ Ըն կե րու թյունն ու նե ցել է պա կաս ցույց տված ծախ-
սեր՝ 2007 թվա կա նի հա մար 141.500 ՀՀ դրա մի չա փով, ի սկ 2008 թվա կա նի հա մար 15.516.100 
ՀՀ դրա մի չա փով, ո րոնք հայտ նա բեր վել են 2009 թվա կա նին և « Շա հու թա հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
« ժը» են թա կե տի ու ժով նե րառ վել են 2009 թվա կա նի շա հու թա հար կի հաշ վար կում՝ որ պես 
2009 թվա կա նի հաշ վե տու տա րում հայտ նա բեր ված և դրան ան մի ջա պես նա խոր դող ե րեք 
տա րի նե րում պա կաս ցույց տր ված ծախ սեր: Դրա ար դյուն քում ձևա վոր վել է Ըն կե րու թյան՝ 
2009 թվա կա նի գոր ծու նե ու թյու նից ստաց ված վնա սը, ո րը կա րող էր փո խանց վել հա ջոր դող 
հինգ տա րի ներ: Հետ ևա բար, ը ստ Դա տա րա նի, Ըն կե րու թյան կող մից «(...) 2013 և 2014 թվա
կան նե րի շա հու թա հար կի հաշ վարկ նե րում նե րառ ված գու մար նե րը հան դի սա նում են ոչ թե 
հա մա պա տաս խա նա բար 2007 և 2008 թվա կան նե րի վա սը, ի նչ պես նշ վել է վի ճարկ վող ակ
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տում, այլ 2007 և 2008 թվա կան նե րին պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րի հաշ վին կա տար ված 
նվա զե ցում ե րի ար դյուն քում գո յա ցած 2009 թվա կա նի վա սը (...)»:

4.12. Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բո ղո քարկ վող ո րոշ մամբ մեր ժել է Կո մի տե ի վե րաքն նիչ 
բո ղո քը և Դա տա րա նի վճի ռը թո ղել է ան փո փոխ: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ևս գտել է, որ Ըն-
կե րու թյան մոտ վնասն ա ռա ջա ցել է 2009 թվա կա նի հաշ վե տու տա րում՝ այդ տար վա հա մա-
խառն ե կամ տից 2007 և 2008 թվա կան նե րի շա հու թա հար կի հաշ վարկ նե րում 15.657.600 ՀՀ 
դրա մի չա փով պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րը նվա զեց նե լու ար դյուն քում: Հետ ևա բար, ը ստ 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի, Ըն կե րու թյու նը մինչև 2014 թվա կա նը նե րա ռյալ հարկ վող շա հույ թը 
հաշ վար կե լիս հա մա խառն ե կա մու տը կա րող էր նվա զեց նել 2009 թվա կա նի հաշ վե տու տա-
րում ա ռա ջա ցած վնա սով, ին չը և ի րա վա չա փո րեն կա տար վել է Ըն կե րու թյան կող մից:

4.13. Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա-
ծու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան 
պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի գոր ծո ղու թյան տի-
րույ թում Ըն կե րու թյու նը կա րող էր 2009 թվա կա նի հաշ վե տու տա րում իր գոր ծու նե ու թյու նից 
ա ռա ջա ցած վնա սը փո խան ցել այդ տար վան հա ջոր դող 5 տա րի ներ, տվյալ դեպ քում՝ 2013 
և 2014 թվա կան ներ, ե թե այդ վնասն ա ռա ջա ցել է այն պատ ճա ռով, որ 2009 թվա կա նի հաշ-
վե տու տա րում հայտ նա բեր ված՝ դրան ան մի ջա պես նա խոր դող ե րեք տա րի նե րում, մաս նա-
վո րա պես՝ 2007 և 2008 թվա կան նե րին, պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րը « Շա հու թա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի « ժը» են թա կե տի ու ժով նվա զեց վել են 2009 թվա կա նի հաշ վե տու տար վա հա մա խառն 
ե կամ տից, ին չի ար դյուն քում 2009 թվա կա նի հաշ վե տու տար վա նվա զե ցում նե րը գե րա զան-
ցել են հա մա խառն ե կա մու տը, այ սինքն` առ կա հար կային վնաս։

Ս տո րա դաս դա տա րան ներն ի րա վա ցի ո րեն են հան գել այն եզ րա կա ցու թյան, որ տվյալ 
դեպ քում 2007 և 2008 թվա կան նե րին պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րը 2009 թվա կա նի հաշ-
վե տու տար վա հա մա խառն ե կամ տից նվա զեց նե լու ար դյուն քում ա ռա ջա ցած վնա սը՝ որ պես 
2009 թվա կա նի հաշ վե տու տար վա վնաս, Ըն կե րու թյու նը կա րող էր նվա զեց նել 2013 և 2014 
թվա կան նե րի հա մա խառն ե կա մուտ նե րից, սա կայն հաշ վի չեն ա ռել այն հան գա ման քը, որ 
2013 և 2014 թվա կան նե րի հա մա խառն ե կամ տից կր կին նվա զեց վել է ոչ թե 2009 թվա կա
նի հաշ վե տու տա րում ա ռա ջա ցած վնա սը, այլ տվյալ հաշ վե տու տա րում նե րառ ված 2007 և 
2008 թվա կան նե րին չար տա ցոլ ված նույն ծախ սե րը և ու նե նա լով գոր ծի փաս տա կան հան-
գա մանք նե րը ի պաշ տո նե պար զե լու պար տա կա նու թյուն չեն պար զել գոր ծի քն նու թյան հա-
մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող այս է ա կան հան գա մանք նե րը։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ըն կե րու թյան կող մից թույլ տր ված՝ ի րա վա հա-
րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ 
հոդ վա ծի նշ ված խախտ ման հետ ևան քով Ըն կե րու թյան նկատ մամբ շա հու թա հար կի գծով 
լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն ա ռա ջադր ման են թա կա լի նե լը կամ չլի նե լը, ի նչ-
պես նաև ա ռեր ևույթ ա ռա ջադր վե լիք լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյան չա փը հնա-
րա վոր չէ պար զել սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում, քա նի որ այդ հար ցե րը 
քն նու թյան ա ռար կա չեն դար ձել ստո րա դաս դա տա րան նե րում: Հետ ևա բար Ըն կե րու թյան 
կող մից թույլ տր ված և սույն ո րոշ ման 4.15-րդ կե տում նկա րագր ված՝ ի րա վա հա րա բե րու-
թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 
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խախտ ման (2013 և 2014 թվա կան նե րի հա մա խառն ե կա մուտ նե րից ա պօ րի նի նվա զեց ման 
կա տա րում) ար դյուն քում Ըն կե րու թյան նկատ մամբ 2013 և 2014 թվա կան նե րի հա մար շա հու-
թա հար կի գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա-
յու թյան հան գա ման քը պար զե լու, ի նչ պես նաև այդ պի սի հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի 
առ կա յու թյան դեպ քում դրանց չա փը ո րո շե լու մի ջո ցով սույն գոր ծով վի ճարկ վող՝ Տես չու թյան 
18.12.2015 թվա կա նի թիվ 5012437 ստուգ ման ակ տի լրիվ կամ մաս նա կի ան վա վեր ճա նաչ ման 
հար ցը լու ծե լու հա մար սույն գործն ան հրա ժեշտ է ու ղար կել նոր քն նու թյան:

 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-րդ, 151-րդ, 163-րդ հոդ ված նե-
րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լու 
հա մար:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա տա կան 
ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ սե-
րից: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը 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, ի նչ պես նաև մյուս կող մի կրած դա տա կան ծախ սե րի 
հա տուց ման պար տա կա նու թյունն այն ծա վա լով, ի նչ ծա վա լով դրանք ան հրա ժեշտ են ե ղել 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար: Դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա տա կին չի ծա ռայել, 
դր վում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ ե թե վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի 
օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա-
րար ման, ի սկ գործն ու ղարկ վում է նոր քն նու 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 քն նու թյան ներ կա փու լում, գտ-
նում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
19.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան՝ նոր քն նու թյան: 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան ըն-
թաց քում:

3. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և բո-
ղո քարկ ման են թա կա չէ։

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱ ՏՈՒԿ ԿԱՐ ԾԻՔ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և  
վար չա կան պա լա տի կող մից թիվ ՎԴ/0930/05/16 վար չա կան գոր ծով 01.08.2019  

 թվա կա նին կա յաց ված ո րոշ ման վե րա բե րյալ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա-
կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան), 01.08.2019 թվա կա նին քն նե լով ը ստ հայ ցի 
«Ալ Համ ռա Ռի ել Իս թեյթ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն 
ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի (այ սու հետ՝ Կո մի տե)՝ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա-
րա րու թյան Կենտ րո նի հար կային տես չու թյան (այ սու հետ՝ Տես չու թյուն) 18.12.2015 թվա կա նի 
թիվ 5012437 ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա-
կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 19.12.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ Կո մի տե ի վճ ռա բեկ բո ղո քը՝ 
նույն պա լա տի ը նդ հա նուր թվի մե ծա մաս նու թյամբ ո րո շել է վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել՝ 
բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 19.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու-
ղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան՝ նոր քն նու թյան:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռու զան նա Հա-
կո բյանս և Գոռ Հա կո բյանս, հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշ ված ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան 
մա սի վե րա բե րյալ Վճ ռա 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 օ րենսգր քի 12-րդ հոդ վա ծի 6-րդ և 7-րդ մա-
սե րով, շա րադ րում ե նք մեր հա տուկ կար ծի քը նշ ված ո րոշ ման վե րա բե րյալ:

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 

18.12.2015 թվա կա նի թիվ 5012437 ակ տը:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Մ. Համ բար ձու մյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 

24.03.2016 թվա կա նի ո րոշ մամբ վե րա կազ մա կերպ ման հիմ քով ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա-
րու թյու նը փո խա րին վել է ի րա վա հա ջոր դով՝ Կո մի տե ով:

 Դա տա րա նի 08.07.2016 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:
ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 19.12.2016 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Կո մի տե ի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 08.07.2016 
թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կո մի տեն:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը բո ղո քը քն նել է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ 
հիմ ա վո րում ե րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կի րա ռել է « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10րդ հոդ վա
ծի 2րդ մա սի « ժը» են թա կե տը, ո րը չպետք է կի րա ռեր, սխալ է մեկ նա բա նել « Շա հու թա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ օ րենս դի րը « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված նվա զեց ման կի րառ ման նպա տա կով 
հաշ վե տու և նա խորդ տա րի նե րին հար կա տո ւի գոր ծու նե ու թյու նից վնաս ու նե նա լու դեպ քում 
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այն փո խան ցե լու պար տա դիր պայ ման է սահ մա նել վնա սի ստա ցու մը, այլ ոչ թե դրա հայտ-
նա բե րու մը, ի սկ տվյալ դեպ քում վնա սը ստաց վել է 2007 և 2008 թվա կան նե րին: Հետ ևա բար 
Ըն կե րու թյունն ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի « ժը» են թա կե տի ու ժով կա րող էր իր գոր ծու նե ու թյան ար դյուն-
քում ստաց ված 2007 և 2008 թվա կան նե րի ծախ սերն ար տա ցո լել 2009 թվա կա նի շա հու թա-
հար կի հաշ վար կում, սա կայն չէր կա րող դրանք դի տել որ պես 2009 թվա կա նին ստաց ված 
վնաս և փո խան ցել 2013 և 2014 թվա կան ներ:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 19.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան կամ « կա յաց նել նոր 
դա տա կան ա կտ»:

3. Որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տեր Վճ
ռա բեկ դա տա րա նը նշել է հետ ևյա լը,

1) ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րի 10.06.2015 թվա կա նի թիվ 5012437 հանձ նա րա րագ-
րի հի ման վրա Ըն կե րու թյու նում ի րա կա նաց վել է բյու ջե ի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի և 
հար կային մարմն ի կող մից վե րահսկ վող ՀՀ օ րենսդ րու թյան ա ռան ձին պա հանջ նե րի կա-
տար ման ճշ տու թյան ստու գում, ո րի ար դյուն քում Տես չու թյան կող մից 18.12.2015 թվա կա նին 
ըն դուն վել է թիվ 5012437 ստուգ ման ակ տը:

Նշ ված ստուգ ման ակ տով Ըն կե րու թյան նկատ մամբ շա հու թա հար կի գծով ա ռա ջադր-
վել է 5.821.946 ՀՀ դրա մի չա փով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն, ո րից 3.131.520 ՀՀ 
դրամ՝ ա պառք, 1.565.760 ՀՀ դրամ՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող « Հար կե րի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տու գանք, 313.152 ՀՀ դրամ՝ ի րա վա հա րա-
բե րու թյան պա հին գոր ծող « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
տու գանք, 783.214 ՀՀ դրամ՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող « Հար կե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տույժ:

Ս տուգ ման ակ տի հա մա ձայն՝ ներ կա յաց ված սկզբ նա կան հաշ վա պա հա կան փաս-
տաթղ թե րի ստուգ մամբ պարզ վել է, որ Ըն կե րու թյան կող մից հար կային տես չու թյուն ներ կա-
յաց ված 2013 և 2014 թվա կան նե րի շա հու թա հար կի հաշ վարկ նե րում ար տա ցոլ ված նա խորդ 
տար վա նից փո խանց վող հար կային վնա սի մեջ նե րառ ված են նաև 2007 և 2008 թվա կան նե-
րին վե րա բե րող վնա սը՝ հա մա պա տաս խա նա բար 141.500 ՀՀ դրա մի և 15.516.100 ՀՀ դրա մի 
չա փե րով, ին չը հան դի սա նում է ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող « Շա հու թա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի պա հանջ նե րի խախ տում: Ար դյուն քում, ը ստ 
ստուգ ման ակ տի` Ըն կե րու թյան կող մից 2013 թվա կա նի հար կային վնասն ա վել է ցույց տր վել 
141.500 ՀՀ դրա մի չա փով, ի սկ 2014 թվա կա նի հար կային վնասն ա վել է ցույց տր վել 15.516.100 
ՀՀ դրա մի չա փով, և հաշ վե տու տար վա հարկ վող շա հույ թը պա կաս է հաշ վարկ վել 15.657.600 
ՀՀ դրա մի չա փով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 6-10, 88):

2) 2009 թվա կա նի շա հու թա հար կի հաշ վար կի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան հա մա խառն 
ե կա մու տը կազ մել է 39.400 ՀՀ դրամ, ի սկ հաշ վե տու տա րում հայտ նա բեր ված՝ դրան նա-
խոր դող ե րեք տա րի նե րում պա կաս ցույց տր ված նվա զե ցու մը կազ մել է 15.657.600 ՀՀ դրամ 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 12-15):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը հան գել են 
հետ ևյա լին. 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն-
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դու նե լը պայ մա նա վոր ված է վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հին 
գոր ծող խմ բագ րու թյամբ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ բո ղո քում բարձ րաց ված հար-
ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ 
օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ հաշ վե տու տա րում հայտ նա բեր ված ու 
նա խոր դող տա րի նե րում պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րի և նա խորդ տա րի նե րին ա ռա ջա ցած 
վնաս նե րի՝ որ պես տն տես վա րող սուբյեկ տի հա մա խառն ե կամ տից կա տար վող թույ լատ րե լի 
նվա զե ցումն ե րի ի նք նու րույն տե սակ նե րի, հաշ վարկ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա-
բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա-
տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել ան
դրա դառ նալ տն տես վա րող սուբյեկ տի կող մից հաշ վե տու տա րում իր գոր ծու նե ու թյու նից 
ա ռա ջա ցած ծախ սե րի և վաս նե րի փո խանց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

Վ կա յա կո չե լով ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու - 
թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի (օ րեն քը մաս նա կի ու ժը կորց րել է 01.01.2018 թվա կա նից՝ ՀՀ 
հար կային օ րենսգր քի 445-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի  հա մա ձայն) 2-րդ հոդ վա ծը, 5-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 6-րդ հոդ վա ծը, 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 9-րդ հոդ վա ծը, 10-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սը, « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ-
րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի « ժը» են թա կե տը, ի նչ պես նաև « Շա հու թա հար կի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի վե րը նշ ված ի րա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյան վե րա բե րյալ «ԻՆԺ ԳԱ ՐԱՆՏ» 
ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան թիվ ՎԴ/3899/05/14 վար չա կան գոր ծով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 20.07.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո-
րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել ը նդ գծել, որ « Շա հու թա հար կի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի « ժը» են թա կե տով օ րենս դի րը սահ մա նել էր, որ շա հու թա հարկ հաշ վար կե լիս տն տես-
վա րող սուբյեկ տի հա մա խառն ե կամ տից թույ լատ րե լի նվա զե ցում է հա մար վում նաև հաշ-
վե տու տա րում հայտ նա բեր ված՝ դրան ան մի ջա պես նա խոր դող ե րեք տա րի նե րում պա կաս 
ցույց տր ված ծախ սե րը: Ը նդ ո րում, նույն օ րեն քի ի մաս տով ծախս է հա մար վում հաշ վե տու 
տար վա ըն թաց քում ակ տիվն ե րի ար տա հոս քը, նվա զու մը կամ պար տա վո րու թյուն նե րի ա ճը, 
ո րոնք հան գեց նում են հար կա տո ւի սե փա կան կա պի տա լի նվա զեց ման: Այ սինքն՝ մինչև 
01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող ի րա վա կար գա վո րումն ե րով սահ ման ված էր, որ ե թե տն տես-
վա րող սուբյեկ տը հաշ վե տու տար վա շա հու թա հար կը հաշ վար կե լիս հայտ նա բե րում է այն-
պի սի ծախ սեր (հար կա տո ւի սե փա կան կա պի տա լի նվա զեց մա նը հան գեց նող՝ ակ տիվն ե-
րի ար տա հոսք, նվա զում կամ պար տա վո րու թյուն նե րի աճ), ո րոնք պա կաս են ցույց տր վել 
այդ տար վան ան մի ջա պես նա խոր դող ե րեք տա րի նե րում, ա պա այդ ծախ սե րը ևս կա րող 
են նվա զեց վել հաշ վե տու տար վա հա մա խառն ե կամ տից: Այս պես, օ րի նակ՝ ե թե տն տես վա-
րող սուբյեկ տը 2010 թվա կա նի շա հու թա հար կը հաշ վար կե լիս հայտ նա բե րում էր այն պի սի 
ծախ սեր, ո րոնք պա կաս են ցույց տր վել 2007, 2008 և 2009 թվա կան նե րի շա հու թա հար կի 
հաշ վարկ նե րում, ա պա այդ ծախ սե րը « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 
թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի « ժը» են թա կե տի ու ժով ևս կա-
րող է ին նվա զեց վել 2010 թվա կա նի հա մա խառն ե կամ տից: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ 
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օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ հարկ վող շա հույ թը ո րո շե լիս հա մա խառն ե կա-
մու տը նվա զեց վում է հար կա տո ւի մոտ նա խորդ տա րի նե րին ա ռա ջա ցած վնաս նե րի չա փով 
(...): Հար կա տո ւի գոր ծու նե ու թյու նից վնա սը նույն օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն ե րի գե-
րա զան ցումն է հա մա խառն ե կամ տի նկատ մամբ:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն նվա զեց ման կի րառ ման նպա տա կով հաշ-
վե տու և նա խոր դող տա րի նե րին հար կա տո ւի գոր ծու նե ու թյու նից վնաս ու նե նա լու դեպ քում 
այն փո խանց վում է վնա սի ստաց ման տար վան հա ջոր դող 5 տա րի ներ:

 Վե րոգ րյալ ի րա վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դիրն ի րա վա-
հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քում 
նա խա տե սել է այն պի սի ի րա վի ճակ նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րու թյու նը, ե րբ հաշ վե տու 
տար վա հա մար հա մա խառն ե կամ տից կա տար վող՝ օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն ե րը 
գե րա զան ցում են տն տես վա րող սուբյեկ տի հա մա խառն ե կա մու տը, այ սինքն՝ տվյալ տար վա 
ըն թաց քում տն տես վա րող սուբյեկ տը շա հույթ չի ստա նում, այլ, դրա փո խա րեն, վնաս ներ է 
կրում: Ա կն հայտ է, որ նմա նա տիպ ի րա վի ճակ նե րում շա հու թա հարկ չի կա րող հաշ վարկ վել 
ու վճար վել, քա նի որ հար կա տո ւի հա մա խառն ե կամ տի և օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցում-
նե րի տար բե րու թյու նը բա ցա սա կան է. բա ցա կա յում է շա հու թա հար կի օբյեկ տը՝ հարկ վող 
շա հույ թը:

 Միև նույն ժա մա նակ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 
« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քում օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ տն տես վա րող սուբյեկ-
տի մոտ նա խորդ տա րի նե րին ա ռա ջա ցած վնա սը կա րող է փո խանց վել վնա սի ստաց ման 
տար վան հա ջոր դող հինգ տա րի ներ՝ նվա զեց վե լով այդ տա րի նե րի հա մա խառն ե կամ տից: 
Փաս տո րեն, քն նարկ վող ի րա վադ րույթ նե րի ու ժով իր գոր ծու նե ու թյան որ ևէ տար վա ըն թաց-
քում շա հույթ չս տա ցած և վնաս ներ կրած տն տես վա րող սուբյեկ տին հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձեռ վում վնա սի ա ռա ջաց մա նը հա ջոր դող հինգ տա րի նե րի շա հու թա հար կե րը հաշ վար կե-
լիս այդ տա րի նե րի հա մա խառն ե կա մուտ նե րից նվա զեց նել նաև այդ վնա սը, այ սինքն՝ այդ 
տա րի նե րի շա հու թա հար կե րը հաշ վար կել ու վճա րել՝ հարկ վող շա հույթ նե րից հա նե լով նախ-
կի նում ստաց ված վնա սը: Նման ի րա վա կար գա վոր ման նպա տակն է հար կային քա ղա քա-
կա նու թյան մի ջո ցով խթա նել տար վա ար դյունք նե րով շա հույթ չս տա ցած և դրա փո խա րեն 
վնաս ներ կրած տն տես վա րող սուբյեկ տին շա րու նա կե լու իր տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյու նը 
նաև հա ջորդ տա րի նե րի ըն թաց քում և վեր ջի վեր ջո իր գոր ծու նե ու թյու նը հասց նե լու շա հու-
թա բե րու թյան մա կար դա կի:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու-
թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վե րոգ րյալ 
ի րա վա կար գա վոր ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի տն տես վա րող սուբյեկ տի՝ իր 
գոր ծու նե ու թյու նից կրած վնա սի ա ռա ջաց ման տա րին, քա նի որ այդ վնա սը կա րող է նվա-
զեց վել մի այն դրա ա ռա ջաց ման տար վան հա ջոր դող հինգ տա րի նե րի շա հու թա հար կե րը 
հաշ վար կե լիս: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ-
րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով վնա սի առ կա յու-
թյան մա սին կա րող է խոս վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ տվյալ հաշ վե տու տար վա շա հու թա-
հար կի հաշ վար կի հա մա ձայն՝ տն տես վա րող սուբյեկ տի ստա ցած հա մա խառն ե կամ տի և 
դրա նից կա տար վող՝ օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն ե րի տար բե րու թյու նը բա ցա սա կան 
է: Այ սինքն՝ քն նարկ վող վնասն ա ռա ջա նում է այն հաշ վե տու տա րում, ո րի շա հու թա հար կի 
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հաշ վար կի հա մա ձայն՝ հա մա խառն ե կամ տից կա տար վող նվա զե ցումն ե րը գե րա զան ցում 
են հա մա խառն ե կամ տի չա փը: Հետ ևա բար տն տես վա րող սուբյեկ տի՝ իր գոր ծու նե ու թյու նից 
կրած վնա սի ա ռա ջաց ման տա րին այն հաշ վե տու տա րին է, ո րի ըն թաց քում տն տես վա րող 
սուբյեկ տի ստա ցած հա մա խառն ե կա մուտն ա վե լի քիչ է, քան այդ տար վա ըն թաց քում հա մա-
խառն ե կամ տից կա տար վող՝ օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն ե րը: Այլ կերպ ա սած՝ ի րա-
վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
25-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով հար կա տո ւի մոտ վնա սի ա ռա ջաց ման տա րին այն հաշ վե տու տա-
րին է, ո րի ըն թաց քում տն տես վա րող սուբյեկ տի ստա ցած հա մա խառն ե կամ տի և դրա նից 
կա տար վող՝ օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն ե րի տար բե րու թյու նը բա ցա սա կան է: 

Հա մադ րե լով վե րոգ րյալ վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ի րա վա հա րա բե-
րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ-
վա ծով և նույն օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի « ժը» են թա կե տով սահ ման ված ի րա վադ րույթ նե րը մեկ նա բա նել է հետ ևյալ կերպ. 

4) տն տես վա րող սուբյեկ տը հաշ վե տու տար վա շա հու թա հար կը հաշ վար կե լիս 
« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 
10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի « ժը» են թա կե տի ու ժով կա րող էր հաշ վե տու տար վա հա մա խառն 
ե կամ տից նվա զեց նել նաև այդ տա րում հայտ նա բեր ված՝ դրան ան մի ջա պես նա խոր դող 
ե րեք տա րի նե րում պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րը, այ սինքն՝ հար կա տո ւի սե փա կան կա պի-
տա լի նվա զեց մա նը հան գեց նող՝ ակ տիվն ե րի ար տա հոս քը, նվա զու մը կամ պար տա վո րու-
թյուն նե րի ա ճը, 

5) հաշ վե տու տա րում հայտ նա բեր ված՝ դրան ան մի ջա պես նա խոր դող ե րեք տա րի նե-
րում պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րը նվա զեց նե լու ար դյուն քում հաշ վե տու տար վա նվա զե-
ցումն ե րի ը նդ հա նուր գու մա րը կա րող է գե րա զան ցել տն տես վա րող սուբյեկ տի հա մա խառն 
ե կա մու տը, այ սինքն՝ կա րող է ա ռա ջա նալ վնաս,

6)  հաշ վե տու տար վան նա խոր դող ե րեք տա րի նե րում պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րը 
հաշ վե տու տար վա հա մա խառն ե կամ տից նվա զեց նե լու ար դյուն քում ա ռա ջա ցած վնա սը՝ 
հաշ վե տու տար վա հա մա խառն ե կամ տի և կա տար ված բո լոր նվա զե ցումն ե րի (նե րա ռյալ 
նաև՝ հաշ վե տու տար վան նա խոր դող ե րեք տա րի նե րում պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րի) 
բա ցա սա կան տար բե րու թյու նը, կա րող է փո խանց վել այդ հաշ վե տու տար վան ան մի ջա պես 
հա ջոր դող հինգ տա րի ներ՝ նվա զեց վե լով այդ տա րի նե րի հա մա խառն ե կամ տից: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի գոր ծո ղու թյան տի րույ թում տն տես վա րող սուբյեկ տը կա րող է հաշ վե տու տա րում իր 
գոր ծու նե ու թյու նից ա ռա ջա ցած վնա սը փո խան ցել այդ տար վան հա ջոր դող 5 տա րի ներ, ե թե 
այդ վնասն ա ռա ջա ցել է այն պատ ճա ռով, որ հաշ վե տու տա րում հայտ նա բեր ված՝ դրան ան-
մի ջա պես նա խոր դող ե րեք տա րի նե րում պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րը « Շա հու թա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի « ժը» են թա կե տի ու ժով նվա զեց վել են հաշ վե տու տար վա հա մա խառն ե կամ տից, ին-
չի ար դյուն քում հաշ վե տու տար վա նվա զե ցումն ե րը գե րա զան ցել են հա մա խառն ե կա մու տը:

 Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է Ըն-
կե րու թյան վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա, ո րով վեր ջինս պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել 
Տես չու թյան 18.12.2015 թվա կա նի թիվ 5012437 ստուգ ման ակ տը: Նշ ված վար չա կան ակ տով 
Ըն կե րու թյան նկատ մամբ շա հու թա հար կի գծով ա ռա ջադր վել է 5.821.946 ՀՀ դրա մի չա փով 



459ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն: Ը ստ ստուգ ման ակ տի՝ ներ կա յաց ված սկզբ նա կան 
հաշ վա պա հա կան փաս տաթղ թե րի ստուգ մամբ պարզ վել է, որ Ըն կե րու թյան կող մից հար-
կային տես չու թյուն ներ կա յաց ված 2013 և 2014 թվա կան նե րի շա հու թա հար կի հաշ վարկ նե-
րում ար տա ցոլ ված նա խորդ տար վա նից փո խանց վող հար կային վնա սի մեջ նե րառ ված են 
նաև 2007 և 2008 թվա կան նե րին վե րա բե րող վնա սը՝ հա մա պա տաս խա նա բար 141.500 
ՀՀ դրա մի և 15.516.100 ՀՀ դրա մի չա փե րով, ին չը հան դի սա նում է ի րա վա հա րա բե րու թյան 
պա հին գոր ծող « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի պա հանջ-
նե րի խախ տում: Ար դյուն քում, ը ստ ստուգ ման ակ տի, Ըն կե րու թյան կող մից 2013 թվա կա-
նի հար կային վնասն ա վել է ցույց տր վել 141.500 ՀՀ դրա մի չա փով, ի սկ 2014 թվա կա նի 
հար կային վնասն ա վել է ցույց տր վել 15.516.100 ՀՀ դրա մի չա փով, և հաշ վե տու տար վա 
հարկ վող շա հույ թը պա կաս է հաշ վարկ վել 15.657.600 ՀՀ դրա մի չա փով:

 Դա տա րա նը բա վա րա րել է Ըն կե րու թյան հայ ցը: Դա տա րա նը, որ պես ան վի ճե լի փաստ, 
հաս տատ ված է հա մա րել, որ Ըն կե րու թյունն ու նե ցել է պա կաս ցույց տված ծախ սեր՝ 2007 
թվա կա նի հա մար 141.500 ՀՀ դրա մի չա փով, ի սկ 2008 թվա կա նի հա մար 15.516.100 ՀՀ դրա մի 
չա փով, ո րոնք հայտ նա բեր վել են 2009 թվա կա նին և « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ 
մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի « ժը» են թա-
կե տի ու ժով նե րառ վել են 2009 թվա կա նի շա հու թա հար կի հաշ վար կում՝ որ պես 2009 թվա կա-
նի հաշ վե տու տա րում հայտ նա բեր ված և դրան ան մի ջա պես նա խոր դող ե րեք տա րի նե րում 
պա կաս ցույց տր ված ծախ սեր: Դրա ար դյուն քում ձևա վոր վել է Ըն կե րու թյան՝ 2009 թվա կա-
նի գոր ծու նե ու թյու նից ստաց ված վնա սը, ո րը կա րող էր փո խանց վել հա ջոր դող հինգ տա-
րի ներ: Հետ ևա բար, ը ստ Դա տա րա նի, Ըն կե րու թյան կող մից «(...) 2013 և 2014 թվա կան նե րի 
շա հու թա հար կի հաշ վարկ նե րում նե րառ ված գու մար նե րը հան դի սա նում են ոչ թե հա մա պա
տաս խա նա բար 2007 և 2008 թվա կան նե րի վա սը, ի նչ պես նշ վել է վի ճարկ վող ակ տում, այլ 
2007 և 2008 թվա կան նե րին պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րի հաշ վին կա տար ված նվա զե ցում
նե րի ար դյուն քում գո յա ցած 2009 թվա կա նի վա սը (...)»:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բո ղո քարկ վող ո րոշ մամբ մեր ժել է Կո մի տե ի վե րաքն նիչ բո ղո-
քը և Դա տա րա նի վճի ռը թո ղել է ան փո փոխ: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ևս գտել է, որ Ըն կե-
րու թյան մոտ վնասն ա ռա ջա ցել է 2009 թվա կա նի հաշ վե տու տա րում՝ այդ տար վա հա մա-
խառն ե կամ տից 2007 և 2008 թվա կան նե րի շա հու թա հար կի հաշ վարկ նե րում 15.657.600 ՀՀ 
դրա մի չա փով պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րը նվա զեց նե լու ար դյուն քում: Հետ ևա բար, ը ստ 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի, Ըն կե րու թյու նը մինչև 2014 թվա կա նը նե րա ռյալ հարկ վող շա հույ թը 
հաշ վար կե լիս հա մա խառն ե կա մու տը կա րող էր նվա զեց նել 2009 թվա կա նի հաշ վե տու տա-
րում ա ռա ջա ցած վնա սով, ին չը և ի րա վա չա փո րեն կա տար վել է Ըն կե րու թյան կող մից:

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս-
տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյու-
նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է հետ ևյա լը.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա-
հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի գոր ծո ղու թյան տի րույ-
թում Ըն կե րու թյու նը կա րող էր 2009 թվա կա նի հաշ վե տու տա րում իր գոր ծու նե ու թյու նից 
ա ռա ջա ցած վնա սը փո խան ցել այդ տար վան հա ջոր դող 5 տա րի ներ, տվյալ դեպ քում՝ 2013 
և 2014 թվա կան ներ, ե թե այդ վնասն ա ռա ջա ցել է այն պատ ճա ռով, որ 2009 թվա կա նի հաշ-
վե տու տա րում հայտ նա բեր ված՝ դրան ան մի ջա պես նա խոր դող ե րեք տա րի նե րում, մաս նա-
վո րա պես՝ 2007 և 2008 թվա կան նե րին, պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րը « Շա հու թա հար կի 
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մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի « ժը» են թա կե տի ու ժով նվա զեց վել են 2009 թվա կա նի հաշ վե տու տար վա հա մա խառն 
ե կամ տից, ին չի ար դյուն քում 2009 թվա կա նի հաշ վե տու տար վա նվա զե ցում նե րը գե րա զան-
ցել են հա մա խառն ե կա մու տը, այ սինքն` առ կա հար կային վնաս։

Ս տո րա դաս դա տա րան ներն ի րա վա ցի ո րեն են հան գել այն եզ րա կա ցու թյան, որ տվյալ 
դեպ քում 2007 և 2008 թվա կան նե րին պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րը 2009 թվա կա նի հաշ-
վե տու տար վա հա մա խառն ե կամ տից նվա զեց նե լու ար դյուն քում ա ռա ջա ցած վնա սը՝ որ պես 
2009 թվա կա նի հաշ վե տու տար վա վնաս, Ըն կե րու թյու նը կա րող էր նվա զեց նել 2013 և 2014 
թվա կան նե րի հա մա խառն ե կա մուտ նե րից, սա կայն հաշ վի չեն ա ռել այն հան գա ման քը, որ 
2013 և 2014 թվա կան նե րի հա մա խառն ե կամ տից կր կին նվա զեց վել է ոչ թե 2009 թվա կա
նի հաշ վե տու տա րում ա ռա ջա ցած վնա սը, այլ տվյալ հաշ վե տու տա րում նե րառ ված 2007 և 
2008 թվա կան նե րին չար տա ցոլ ված նույն ծախ սե րը և ու նե նա լով գոր ծի փաս տա կան հան-
գա մանք նե րը ի պաշ տո նե պար զե լու պար տա կա նու թյուն չեն պար զել գոր ծի քն նու թյան հա-
մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող այս է ա կան հան գա մանք նե րը։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Ըն կե րու թյան կող մից թույլ տր ված՝ ի րա վա հա րա բե-
րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ-
վա ծի նշ ված խախտ ման հետ ևան քով Ըն կե րու թյան նկատ մամբ շա հու թա հար կի գծով լրա-
ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն ա ռա ջադր ման են թա կա լի նե լը կամ չլի նե լը, ի նչ պես 
նաև ա ռեր ևույթ ա ռա ջադր վե լիք լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյան չա փը հնա րա վոր 
չէ պար զել սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում, քա նի որ այդ հար ցե րը քն նու-
թյան ա ռար կա չեն դար ձել ստո րա դաս դա տա րան նե րում: Հետ ևա բար Ըն կե րու թյան կող-
մից թույլ տր ված ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի խախտ ման (2013 և 2014 թվա կան նե րի հա մա խառն ե կա
մուտ նե րից ա պօ րի նի նվա զեց ման կա տա րում) ար դյուն քում Ըն կե րու թյան նկատ մամբ 2013 և 
2014 թվա կան նե րի հա մար շա հու թա հար կի գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն-
նե րի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան հան գա ման քը պար զե լու, ի նչ պես նաև այդ պի սի 
հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի առ կա յու թյան դեպ քում դրանց չա փը ո րո շե լու մի ջո ցով 
սույն գոր ծով վի ճարկ վող՝ Տես չու թյան 18.12.2015 թվա կա նի թիվ 5012437 ստուգ ման ակ տի 
լրիվ կամ մաս նա կի ան վա վեր ճա նաչ ման հար ցը լու ծե լու հա մար սույն գործն ան հրա ժեշտ է 
ու ղար կել նոր քն նու թյան:

 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տել է բա-
վա րար՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-րդ, 151-րդ, 163-րդ հոդ ված նե րի ու-
ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լու հա-
մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռու զան նա Հա կո բյանս և Գոռ Հա կո բյանս, հա
մա ձայն չլի նե լով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան ար տա հայ տած 
կար ծի քի հետ, շա րադ րում ե նք մեր հա տուկ կար ծի քը վե րոգ րյալ ո րոշ ման վե րա բե րյալ:

 Նախ՝ հարկ ե նք հա մա րում ը նդ գծել, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր-
ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի և նույն օ րեն քի՝ 
մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի « ժը» կե տի 
ի րա վա կար գա վո րումն ե րի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հա յա տած ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն ե րը հա մընկ նում են մեր ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի հետ, սա կայն սույն գոր-
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ծի փաս տե րի նկատ մամբ այդ ի րա վա նոր մե րի կի րառ ման Վճ ռա բեկ դա տա րա նի հիմն ա վո-
րումն ե րի հետ հ ա մա ձայն չենք հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Ըն դու նե լով հան դերձ, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու-
թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով վնա սի առ կա յու թյան 
մա սին կա րող է խոս վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ տվյալ հաշ վե տու տար վա շա հու թա հար կի 
հաշ վար կի հա մա ձայն՝ տն տես վա րող սուբյեկ տի ստա ցած հա մա խառն ե կամ տի և դրա նից 
կա տար վող՝ օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն ե րի տար բե րու թյու նը բա ցա սա կան է, այ-
սինքն՝ քն նարկ վող վնասն ա ռա ջա նում է այն հաշ վե տու տա րում, ո րի շա հու թա հար կի հաշ-
վար կի հա մա ձայն՝ հա մա խառն ե կամ տից կա տար վող նվա զե ցումն ե րը գե րա զան ցում են 
հա մա խառն ե կամ տի չա փը, հետ ևա բար տն տես վա րող սուբյեկ տի՝ իր գոր ծու նե ու թյու նից 
կրած վնա սի ա ռա ջաց ման տա րին այն հաշ վե տու տա րին է, ո րի ըն թաց քում տն տես վա րող 
սուբյեկ տի ստա ցած հա մա խառն ե կա մուտն ա վե լի քիչ է, քան այդ տար վա ըն թաց քում հա-
մա խառն ե կամ տից կա տար վող՝ օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն ե րը, Վճ ռա բեկ դա տա-
րանն այ դու հան դերձ գտել է, որ տվյալ դեպ քում Ըն կե րու թյան կող մից թույլ տր ված՝ ի րա-
վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
25-րդ հոդ վա ծի նշ ված խախտ ման հետ ևան քով Ըն կե րու թյան նկատ մամբ շա հու թա հար կի 
գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն ա ռա ջադր ման են թա կա լի նե լը կամ չլի նե-
լը, ի նչ պես նաև ա ռեր ևույթ ա ռա ջադր վե լիք լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյան չա փը 
հնա րա վոր չէ պար զել սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում, քա նի որ այդ հար-
ցե րը քն նու թյան ա ռար կա չեն դար ձել ստո րա դաս դա տա րան նե րում: Միև նույն ժա մա նակ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Ըն կե րու թյան կող մից թույլ տր ված ի րա վա հա րա բե րու-
թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 
խախտ ման (2013 և 2014 թվա կան նե րի հա մա խառն ե կա մուտ նե րից ա պօ րի նի նվա զեց ման 
կա տա րում) ար դյուն քում Ըն կե րու թյան նկատ մամբ 2013 և 2014 թվա կան նե րի հա մար շա հու-
թա հար կի գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա-
յու թյան հան գա ման քը պար զե լու, ի նչ պես նաև այդ պի սի հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի 
առ կա յու թյան դեպ քում դրանց չա փը ո րո շե լու մի ջո ցով սույն գոր ծով վի ճարկ վող՝ Տես չու թյան 
18.12.2015 թվա կա նի թիվ 5012437 ստուգ ման ակ տի լրիվ կամ մաս նա կի ան վա վեր ճա նաչ ման 
հար ցը լու ծե լու հա մար սույն գործն ան հրա ժեշտ է ու ղար կել նոր քն նու թյան:

Գտ նում ե նք, որ Ըն կե րու թյան նկատ մամբ շա հու թա հար կի գծով լրա ցու ցիչ հար կային 
պար տա վո րու թյուն ա ռա ջադր ման են թա կա լի նել-չ լի նե լու կամ ա ռեր ևույթ ա ռա ջադր վե լիք 
լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյան չա փը ո րո շե լու հար ցը պետք է լուծ ված լի ներ վար-
չա կան վա րույ թի ըն թաց քում և դրա հիմն ա վո րումն ե րը պետք է նե րառ ված լի նե ին վար չա-
կան ակ տում, քա նի որ վար չա կան դա տա րա նը դա տա կան վե րահս կո ղու թյան է են թար կում 
վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը, այլ ոչ թե լրաց նում է վար չա կան ակ տի պատ ճա ռա-
բա նա կան մա սը: 

Տ վյալ դեպ քում սույն գոր ծով վի ճարկ վող ստուգ ման ակ տում մաս նա վո րա պես ար ձա-
նագր վել է. «(...) ներ կա յաց ված սկզբ նա կան հաշ վա պա հա կան փաս տաթղ թե րի ստուգ մամբ 
պարզ վել է, որ Ըն կե րու թյան կող մից հար կային տես չու թյուն ներ կա յաց ված 2013 և 2014 թվա
կան նե րի շա հու թա հար կի հաշ վարկ նե րում ար տա ցոլ ված նա խորդ տար վա նից փո խանց վող 
հար կային վա սի մեջ նե րառ ված են նաև 2007 և 2008 թվա կան նե րին վե րա բե րող վնա
սը՝ հա մա պա տաս խա նա բար 141.500 ՀՀ դրա մի և 15.516.100 ՀՀ դրա մի չա փե րով, ին չը հան
դի սա նում է ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
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25րդ հոդ վա ծի 2րդ կե տի պա հանջ նե րի խախ տում: Ար դյուն քում, ը ստ ստուգ ման ակ տի` 
Ըն կե րու թյան կող մից 2013 թվա կա նի հար կային վասն ա վել է ցույց տր վել 141.500 ՀՀ դրա
մի չա փով, ի սկ 2014 թվա կա նի հար կային վասն ա վել է ցույց տր վել 15.516.100 ՀՀ դրա մի չա
փով, և հաշ վե տու տար վա հարկ վող շա հույ թը պա կաս է հաշ վարկ վել 15.657.600 ՀՀ դրա մի 
չա փով» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 6-10, 88): 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի (օ րեն քը մաս նա կի ու ժը կորց րել է 01.01.2018 թվա կա նից՝ ՀՀ հար կային 
օ րենսգր քի 445-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի  հա մա ձայն) 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
շա հու թա հար կը հարկ վճա րող նե րի կող մից նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով 
պե տա կան բյու ջե վճար վող ո ւղ ղա կի հարկ է: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ռե զի դենտ նե րի հա մար հարկ վող 
օբյեկտ է հա մար վում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում և նրա սահ ման նե րից 
դուրս ստաց վող հարկ վող շա հույ թը: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հարկ վող շա հույ թը հար կա տո ւի հա մա խառն 
ե կամ տի և նույն օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն ե րի դրա կան տար բե րու թյունն է (...): 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ հա մա խառն ե կա մու տը հաշ վե տու 
տա րում հար կա տո ւի բո լոր ե կա մուտ նե րի հան րա գու մարն է՝ ան կախ դրանց ստաց ման աղ-
բյուր նե րից (...): 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հարկ վող շա հույ թը ո րո շե լիս հա մա խառն 
ե կամ տից թույ լատր վում է կա տա րել նույն գլ խով նա խա տես ված նվա զե ցումն ե րը (ծախ սեր, 
կո րուստ ներ և այլ նվա զե ցումն եր): Նվա զե ցումն ե րի միև նույն գու մա րը հա մա խառն ե կամ-
տից հան վում է մի այն մեկ ան գամ: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ հարկ վող շա հույ թը ո րո շե լիս հա-
մա խառն ե կա մու տը նվա զեց վում է դրա ստաց ման հետ կապ ված ան հրա ժեշտ և փաս տաթղ-
թե րով հիմն ա վոր ված ծախ սե րի չա փով (...): Նույն օ րեն քի ի մաս տով՝ (ա) ծախս է հա մար վում 
հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում ակ տիվն ե րի ար տա հոս քը, նվա զու մը կամ պար տա վո րու-
թյուն նե րի ա ճը, ո րոնք հան գեց նում են հար կա տո ւի սե փա կան կա պի տա լի նվա զեց ման (...):

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու-
թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի « ժը» կե տի հա մա ձայն՝ ծախ սե րի թվին են դաս վում, մաս-
նա վո րա պես՝ հաշ վե տու տա րում հայտ նա բեր ված՝ դրան ան մի ջա պես նա խոր դող ե րեք տա-
րի նե րում պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն ե րից մե կում ան դրա դառ-
նա լով « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ վե րը նշ ված ի րա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյա նը, 
ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ շա հու թա հար կը պե տա կան բյու ջե վճար-
վող ո ւղ ղա կի հարկ է, ո րի հարկ վող օբյեկ 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: Ը նդ 
ո րում, հարկ վող շա հույթ է հար կա տո ւի հա մա խառն ե կամ տի, այ սինքն՝ հաշ վե տու տա րում 
ան կախ դրանց ստաց ման աղ բյուր նե րից հար կա տո ւի բո լոր ե կա մուտ նե րի հան րա գու մա րի, 
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և օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն ե րի դրա կան տար բե րու թյու նը:
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ տն տես վա րող սուբյեկ տի հարկ վող շա-

հույ թը ո րո շե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել օ րեն քով սահ ման ված հետ ևյալ եր կու 
տար րե րը. տն տես վա րող սուբյեկ տի հա մա խառն ե կա մու տը և « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քով սահ ման ված թույ լատ րե լի նվա զե ցումն ե րը, որ տեղ հա մա խառն ե կա մու տը տն տես-
վա րող սուբյեկ տի բո լոր ե կա մուտ նե րի հան րա գու մարն է՝ ան կախ դրանց ստաց ման աղ-
բյուր նե րից, ի սկ թույ լատ րե լի նվա զե ցումն երն օ րեն քով սահ ման ված ծախ սերն են, կո րուստ-
նե րը և այլ նվա զե ցումն ե րը: Նշ ված եր կու տար րե րի՝ հա մա խառն ե կամ տի և թույ լատ րե լի 
նվա զե ցումն ե րի դրա կան տար բե րու թյու նը տն տես վա րող սուբյեկ տի մոտ ա ռա ջաց նում է 
հարկ վող շա հույթ, ո րի հի ման վրա էլ հաշ վարկ վում է օ րեն քով սահ ման ված շա հու թա հար կի 
գու մա րը: Ը նդ ո րում, տն տես վա րող սուբյեկ տի կող մից ծախ սե րի մա սով հա մա խառն ե կա-
մու տը թույ լատր վում է նվա զեց նել, ե թե կա տար ված ծախ սե րը ան հրա ժեշտ են ե ղել կապ ված 
ե կամ տի ստաց ման հետ և փաս տաթղ թե րով հիմն ա վոր ված (տե՛ս, «ԻՆԺ ԳԱ ՐԱՆՏ» ՍՊԸն 
ը նդ դեմ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան թիվ ՎԴ/3899/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա
բեկ դա տա րա նի 20.07.2017 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո ան հրա ժեշտ ե նք հա մա րում ը նդ-
գծել, որ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ-
րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի « ժը» կե տով օ րենս դի րը սահ մա նել էր, որ շա հու թա հարկ 
հաշ վար կե լիս տն տես վա րող սուբյեկ տի հա մա խառն ե կա մու տից թույ լատ րե լի նվա զե ցում է 
հա մար վում նաև հաշ վե տու տա րում հայտ նա բեր ված՝ դրան ան մի ջա պես նա խոր դող ե րեք 
տա րի նե րում պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րը: Ը նդ ո րում, նույն օ րեն քի ի մաս տով ծախս է 
հա մար վում հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում ակ տիվն ե րի ար տա հոս քը, նվա զու մը կամ պար-
տա վո րու թյուն նե րի ա ճը, ո րոնք հան գեց նում են հար կա տո ւի սե փա կան կա պի տա լի նվա զեց-
ման: Այ սինքն՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող ի րա վա կար գա վո րումն ե րով սահ ման ված 
էր, որ ե թե տն տես վա րող սուբյեկ տը հաշ վե տու տար վա շա հու թա հար կը հաշ վար կե լիս հայտ-
նա բե րում է այն պի սի ծախ սեր (հար կա տո ւի սե փա կան կա պի տա լի նվա զեց մա նը հան գեց-
նող՝ ակ տիվն ե րի ար տա հոսք, նվա զում կամ պար տա վո րու թյուն նե րի աճ), ո րոնք պա կաս են 
ցույց տր վել այդ տար վան ան մի ջա պես նա խոր դող ե րեք տա րի նե րում, ա պա այդ ծախ սե րը 
ևս կա րող են նվա զեց վել հաշ վե տու տար վա հա մա խառն ե կամ տից: Այս պես, օ րի նակ՝ ե թե 
տն տես վա րող սուբյեկ տը 2010 թվա կա նի շա հու թա հար կը հաշ վար կե լիս հայտ նա բե րում էր 
այն պի սի ծախ սեր, ո րոնք պա կաս են ցույց տր վել 2007, 2008 և 2009 թվա կան նե րի շա հու թա-
հար կի հաշ վարկ նե րում, ա պա այդ ծախ սե րը « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 
01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի « ժը» կե տի ու ժով ևս 
կա րող է ին նվա զեց վել 2010 թվա կա նի հա մա խառն ե կամ տից: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ հարկ վող շա հույ թը ո րո շե լիս 
հա մա խառն ե կա մու տը նվա զեց վում է հար կա տո ւի մոտ նա խորդ տա րի նե րին ա ռա ջա ցած 
վնաս նե րի չա փով (...): Հար կա տո ւի գոր ծու նե ու թյու նից վնա սը նույն օ րեն քով սահ ման ված 
նվա զե ցումն ե րի գե րա զան ցումն է հա մա խառն ե կամ տի նկատ մամբ:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն նվա զեց ման կի րառ ման նպա տա կով հաշ-
վե տու և նա խոր դող տա րի նե րին հար կա տո ւի գոր ծու նե ու թյու նից վնաս ու նե նա լու դեպ քում 
այն փո խանց վում է վնա սի ստաց ման տար վան հա ջոր դող 5 տա րի ներ:

 Վե րոգ րյալ ի րա վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դիրն ի րա վա-
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հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քում նա խա տե սել է այն պի սի ի րա վի ճակ նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րու թյու նը, ե րբ 
հաշ վե տու տար վա հա մար հա մա խառն ե կամ տից կա տար վող՝ օ րեն քով սահ ման ված նվա-
զե ցումն ե րը գե րա զան ցում են տն տես վա րող սուբյեկ տի հա մա խառն ե կա մու տը, այ սինքն՝ 
տվյալ տար վա ըն թաց քում տն տես վա րող սուբյեկ տը շա հույթ չի ստա նում, այլ, դրա փո խա-
րեն, վնաս ներ է կրում: Ա կն հայտ է, որ նմա նա տիպ ի րա վի ճակ նե րում շա հու թա հարկ չի կա-
րող հաշ վարկ վել ու վճար վել, քա նի որ հար կա տո ւի հա մա խառն ե կամ տի և օ րեն քով սահ-
ման ված նվա զե ցումն ե րի տար բե րու թյու նը բա ցա սա կան է. բա ցա կա յում է շա հու թա հար կի 
օբյեկ տը՝ հարկ վող շա հույ թը:

 Միև նույն ժա մա նակ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 
« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քում օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ տն տես վա րող սուբյեկ-
տի մոտ նա խորդ տա րի նե րին ա ռա ջա ցած վնա սը կա րող է փո խանց վել վնա սի ստաց ման 
տար վան հա ջոր դող հինգ տա րի ներ՝ նվա զեց վե լով այդ տա րի նե րի հա մա խառն ե կամ տից: 
Փաս տո րեն, քն նարկ վող ի րա վադ րույթ նե րի ու ժով իր գոր ծու նե ու թյան որ ևէ տար վա ըն թաց-
քում շա հույթ չս տա ցած և վնաս ներ կրած տն տես վա րող սուբյեկ տին հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձեռ վում վնա սի ա ռա ջաց մա նը հա ջոր դող հինգ տա րի նե րի շա հու թա հար կե րը հաշ վար կե-
լիս այդ տա րի նե րի հա մա խառն ե կա մուտ նե րից նվա զեց նել նաև այդ վնա սը, այ սինքն՝ այդ 
տա րի նե րի շա հու թա հար կե րը հաշ վար կել ու վճա րել՝ հարկ վող շա հույթ նե րից հա նե լով նախ-
կի նում ստաց ված վնա սը: Նման ի րա վա կար գա վոր ման նպա տակն է հար կային քա ղա քա-
կա նու թյան մի ջո ցով խթա նել տար վա ար դյունք նե րով շա հույթ չս տա ցած և դրա փո խա րեն 
վնաս ներ կրած տն տես վա րող սուբյեկ տին շա րու նա կե լու իր տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյու նը 
նաև հա ջորդ տա րի նե րի ըն թաց քում և վեր ջի վեր ջո իր գոր ծու նե ու թյու նը հասց նե լու շա հու-
թա բե րու թյան մա կար դա կի:

Գտ նում ե նք, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 
« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վե րոգ րյալ ի րա վա-
կար գա վոր ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի տն տես վա րող սուբյեկ տի՝ իր գոր ծու նե-
ու թյու նից կրած վնա սի ա ռա ջաց ման տա րին, քա նի որ այդ վնա սը կա րող է նվա զեց վել մի այն 
դրա ա ռա ջաց ման տար վան հա ջոր դող հինգ տա րի նե րի շա հու թա հար կե րը հաշ վար կե լիս: 

 « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 55-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ գրա վոր վար չա կան ա կտն իր բո վան դա կու թյամբ պետք է 
հա մա պա տաս խա նի դրա ըն դուն ման հա մար օ րեն քով սահ ման ված պա հանջ նե րին, նշում 
պա րու նա կի այն բո լոր է ա կան փաս տա կան և ի րա վա բա նա կան հան գա մանք նե րի վե րա բե-
րյալ, ո րոնք վար չա կան մարմն ին հիմք են տվել ըն դու նե լու հա մա պա տաս խան ո րո շում:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 57-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ գրա վոր կամ գրա վոր հաս տատ ված վար չա կան ակ տը պետք է 
պա րու նա կի հիմն ա վո րում, ո րում պետք է նշ վեն հա մա պա տաս խան ո րո շում ըն դու նե լու բո-
լոր է ա կան փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րը:

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` (...) ստու գող մար մի նը կազ մում է 
ակ տը և դրա մեկ օ րի նա կը` ստո րագր ված ստու գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի 
կող մից, (...) ներ կա յաց նում տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա րին կամ նրան փո խա րի նող 
պաշ տո նա տար ան ձին: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` (...) ակ տում նշ վում են` (...) (9) 
ստուգ մամբ բա ցա հայտ ված խախ տումն ե րը, խախ տումն ե րի նկա րագ րու թյու նը, խախտ-
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ման ժամկ ե տը (ե թե հնա րա վոր է ո րո շել) և այն ի րա վա կան նոր մե րը, ո րոնց պա հանջ նե-
րը չեն կա տար վել, (10) պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման հա մա պա տաս խան ի րա վա կան 
հիմ քե րը (...): 

Անհ րա ժեշտ ե նք հա մա րում ը նդ գծել, որ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 55-րդ և 57-րդ հոդ ված նե րի վկա յա կոչ ված ի րա վա կան նոր մե րի 
հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան 
հա մա կար գում գրա վոր կամ գրա վոր հաս տատ ված վար չա կան ակ տե րը պետք է հիմն ա վոր-
ված լի նեն. օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ վար չա կան ակ տի հիմն ա վո րումն ե րում պետք է ան-
պայ ման նշ վեն հա մա պա տաս խան վար չա կան ա կտն ըն դու նե լու բո լոր է ա կան փաս տա կան 
և ի րա վա կան հիմ քե րը, այ սինքն՝ վար չա կան մար մի նը վար չա կան ա կտն ըն դու նե լիս պար-
տա վոր է վար չա կան ակ տում նշել այն բո լոր փաս տա կան հան գա մանք նե րը և ի րա վա կան 
հիմ քե րը, ո րոնք հիմք են հան դի սա ցել տվյալ վար չա կան ա կտն ըն դու նե լու հա մար:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կին ո րո շումն ե րում ան դրա դար ձել է վար չա կան ակ տի 
հիմն ա վոր վա ծու թյան հար ցին` ար ձա նագ րե լով, որ վար չա կան ակ տը հիմն ա վո րե լու՝ վար-
չա կան մարմն ի պար տա կա նու թյան սահ մա նու մը նպա տակ է հե տապն դում ա պա հո վել վար-
չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի գործ նա-
կա նում ար դյու նա վետ պաշտ պա նու թյու նը (տե՛ս, Գի թա Հեյ դա րի մա րան ջեհն ը նդ դեմ ՀՀ 
ոս տի կա նու թյան ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու թյան թիվ ՎԴ/6781/05/12 վար չա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.04.2015 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րենսդ րի կող մից վար չա կան ակ տի հիմն ա վո րում 
պա րու նա կե լու պա հանջն ի նք նան պա տակ չէ. այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս շա հագր գիռ 
ան ձանց, ով քեր հա մա ձայն չեն ըն դուն ված վար չա կան ակ տի հետ, վար չա կան բո ղոք կամ 
դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լով, գործ նա կա նում ի րաց նել ի րենց ար դյու նա վետ ի րա վա կան 
պաշտ պա նու թյան և դա տա րան դի մե լու հիմն ա րար ի րա վունք նե րը: Մի ա ժա մա նակ վար չա-
կան մարմն ի կող մից ըն դուն ված հիմն ա վոր ված վար չա կան ակ տը գործ նա կա նում ի րա կան 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս վար չա կան բո ղո քը քն նար կող վար չա կան մարմն ին կամ դա տա-
րա նին պար զե լու այն փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րը, ո րոնք վար չա կան ա կտն ըն դու-
նած վար չա կան մար մի նը դրել է իր ո րոշ ման հիմ քում (տե՛ս, «Ի նե կո բանկ» ՓԲԸն ը նդ դեմ 
ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րում 
ա պա հո վող ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/2127/05/11 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
18.07.2014 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է « Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի 9-րդ և 10-րդ կե տե րով ստուգ ման ակ տի բո վան դա կու թյա նը ներ կա յաց վող 
պա հանջ նե րի ի րա վա կան վեր լու ծու թյա նը՝ ար տա հայ տե լով այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, 
որ այդ ի րա վադ րույթ նե րի ու ժով ստուգ ման ակ տը պետք է ամ բող ջա կան և հս տակ տե ղե-
կու թյուն ներ պա րու նա կի ստուգ մամբ բա ցա հայտ ված խախ տումն ե րի նկա րագ րու թյան, 
խախտ ված ի րա վա կան նոր մե րի և պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման հա մա պա տաս խան 
ի րա վա կան հիմ քե րի վե րա բե րյալ: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ ստուգ ման ակ-
տի բո վան դա կու թյանն ո ւղղ ված նշ ված օ րենսդ րա կան պա հանջ նե րի պահ պան ման դեպ քում 
մի այն հնա րա վոր կլի նի պար զել տվյալ ստուգ ման ակ տի ի րա վա չա փու թյան հար ցը (տե՛ս, 
«Ար թի կի «Ս տեկ լո մաշ»» ԲԲԸն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա
մուտ նե րի կո մի տե ի Գյում րու տա րած քային հար կային տես չու թյան թիվ ՎԴ5/0519/05/13 վար
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չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2017 թվա կա նի ո րո շու մը):
 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս-

տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյու-
նը, ի նչ պես նաև ան դրա դառ նա լով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն-
նե րին և եզ րա հանգ մա նը՝ հարկ ե նք հա մա րում նշել հետ ևյա լը.

 Վար չա կան ակ տե րի հիմն ա վոր վա ծու թյան պա հան ջի վե րա բե րյալ վե րոգ րյալ ի րա վա-
կան դիր քո րո շումն ե րի հաշ վառ մամբ գտ նում ե նք, որ տն տես վա րող սուբյեկ տին նա խորդ 
տա րի նե րին ա ռա ջա ցած վնա սը դրա ստաց ման տար վան հա ջոր դող հինգ տա րի ներ փո-
խան ցե լու կար գա վո րումն եր սահ մա նող ի րա վա նոր մե րի պա հանջ նե րի խախ տում վե րագ-
րող վար չա կան ակ տը (ս տուգ ման ակ տը) պետք է պա րու նա կի հիմն ա վո րումն եր խախտ-
ման առ կա յու թյան, դրա փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րի, մաս նա վո րա պես՝ հաշ վե տու 
տա րում տն տես վա րող սուբյեկ տի ստա ցած հա մա խառն ե կամ տի և դրա նից կա տար վող՝ 
օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն ե րի բա ցա սա կան տար բե րու թյան, այ սինքն՝ վնա սի վե-
րա բե րյալ: Մինչ դեռ, սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը չի բա վա րա րում վար չա-
կան ակ տի հիմն ա վոր վա ծու թյան վե րա բե րյալ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար-
չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 55-րդ և 57-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րին, ի նչ պես 
նաև չի հա մա պա տաս խա նում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րը հի շա տակ ված ո րո շումն ե րով 
ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րին, քա նի որ որ ևէ հիմն ա վո րում չի պա րու նա-
կում հաշ վե տու տա րում Ըն կե րու թյան ստա ցած հա մա խառն ե կամ տի և դրա նից կա տար-
վող՝ օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն ե րի բա ցա սա կան տար բե րու թյան, այ սինքն՝ վնա սի 
վե րա բե րյալ: Մաս նա վո րա պես վար չա կան ակ տում նե րառ ված չեն տվյալ ներ այն մա սին, 
որ 2007 և 2008 թվա կան նե րի հաշ վե տու տա րում, ը ստ շա հու թա հար կի հաշ վար կի՝ հա մա-
խառն ե կամ տից կա տար վող նվա զե ցումն ե րը գե րա զան ցել են հա մա խառն ե կամ տի չա փը: 
Այ սինքն՝ հիմն ա վոր ված չէ, որ 2007 և 2008 թվա կան նե րի ըն թաց քում Ըն կե րու թյան ստա ցած 
հա մա խառն ե կա մուտն ա վե լի քիչ է, քան այդ տար վա ըն թաց քում հա մա խառն ե կամ տից կա-
տար վող՝ օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն ե րը, հետ ևա բար ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ-
ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 
ի մաս տով 2007 և 2008 թվա կան նե րը որ պես Ըն կե րու թյան մոտ վնա սի ա ռա ջաց ման տա րի 
հիմք ըն դու նե լու ստու գումն ի րա կա նաց նող ան ձանց եզ րա հան գու մը հիմն ա զուրկ է, որ պի սի 
պա րա գա յում խոսք չի կա րող լի նել գո յու թյուն չու նե ցող վնա սը դրա ստաց ման տար վան հա-
ջոր դող հինգ տա րի նե րի ժամկ ե տի ա վար տից հե տո փո խան ցե լու մա սին:

 Հարկ ե նք հա մա րում նշել, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շումն այն մա սին, որ 
Ըն կե րու թյու նը 2013 և 2014 թվա կան նե րի հա մա խառն ե կամ տից կր կին նվա զեց րել է ոչ թե 
2009 թվա կա նի հաշ վե տու տա րում ա ռա ջա ցած վնա սը, այլ տվյալ հաշ վե տու տա րում նե-
րառ ված 2007 և 2008 թվա կան նե րին չար տա ցոլ ված նույն ծախ սե րը, չի բխում սույն գոր ծով 
վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի բո վան դա կու թյու նից, քա նի որ ակ տը որ ևէ նշում չի պա րու-
նա կում Ըն կե րու թյան կող մից 2013 և 2014 թվա կան նե րի հա մա խառն ե կամ տից 2007 և 2008 
թվա կան նե րին չար տա ցոլ ված ծախ սեր նվա զեց նե լու վե րա բե րյալ: Ը նդ հա կա ռա կը, ակ տում 
ար ձա նագր ված խախ տու մը վե րա բե րում է Ըն կե րու թյան կող մից հար կային տես չու թյուն 
ներ կա յաց ված 2013 և 2014 թվա կան նե րի շա հու թա հար կի հաշ վարկ նե րում ար տա ցոլ ված նա-
խորդ տար վա նից փո խանց վող հար կային վնա սի մեջ 2007 և 2008 թվա կան նե րին վե րա բե-
րող վնա սը և ոչ թե ծախ սը նե րա ռե լուն:

Գտ նում ե նք, որ թե՛ ստո րա դաս դա տա րան նե րը և թե՛ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը քն նարկ-
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ման ա ռար կա են դարձ րել այն պի սի փաս տա կան հան գա մանք ներ, որ պի սիք սույն գոր ծով 
վի ճարկ վող վար չա կան ակ տում նե րառ ված չեն: Այս պես. վեր լու ծու թյուն ներ են կա տար վել 
2009 թվա կա նի հաշ վե տու տա րում հայտ նա բեր ված՝ դրան ան մի ջա պես նա խոր դող ե րեք 
տա րի նե րում, մաս նա վո րա պես՝ 2007 և 2008 թվա կան նե րին, պա կաս ցույց տր ված ծախ սե րը 
« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 
10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի « ժը» են թա կե տի ու ժով 2009 թվա կա նի հաշ վե տու տար վա հա մա-
խառն ե կամ տից նվա զեց նե լու և դրա ար դյուն քում 2009 թվա կա նի հաշ վե տու տար վա նվա զե-
ցումն ե րը տվյալ տար վա հա մա խառն ե կա մու տը գե րա զան ցե լու, այ սինքն` հար կային վնա սի 
առ կա յու թյան, ի նչ պես նաև այդ վնա սը՝ որ պես 2009 թվա կա նի հաշ վե տու տար վա վնաս 2013 
և 2014 թվա կան նե րի հա մա խառն ե կա մուտ նե րից նվա զեց նե լու Ըն կե րու թյան ի րա վուն քի 
մա սին, այն պա րա գա յում, ե րբ նման տվյալ ներ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը 
չի պա րու նա կում: Ա վե լին, ե թե ան գամ գոր ծի նոր քն նու թյան ար դյուն քում հաս տատ վի, որ 
վնա սի ա ռա ջաց ման տա րին 2009 թվա կանն է, որ պի սի պա րա գա յում այն են թա կա կլի ներ 
նվա զեց ման 2013 և 2014 թվա կան նե րի հա մա խառն ե կա մուտ նե րից, միև նույնն է այդ հան գա-
մանքն սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան գնա հատ ման ա ռու-
մով որ ևէ նշա նա կու թյուն ու նե նալ չի կա րող, քա նի որ ակ տում ար ձա նագր ված խախ տու մը 
վե րա բե րում է 2007 և 2008 թվա կան նե րին ա ռա ջա ցած վնա սին: 

Այս պի սով, գտ նում ե նք, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տում ան հրա ժեշտ 
հիմն ա վո րումն ե րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով ան հնար է հաս տատ ված հա մա րել այն 
փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րի առ կա յու թյու նը, ո րոնք վար չա կան ա կտն ըն դու նած վար-
չա կան մար մի նը դրել է իր ակ տի հիմ քում, հետ ևա բար հնա րա վոր չէ նաև նման վար չա կան 
ակ տը գնա հա տել ի րա վա չափ, քա նի որ տվյալ դեպ քում հաս տատ ված չէ « Շա հու թա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի պա հանջ նե րի խախտ ման փաս տը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ գտ նում ե նք, որ 
տվյալ դեպ քում սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տով Ըն կե րու թյա նը չէր կա րող վե-
րագր վել նա խորդ տա րի նե րին ա ռա ջա ցած վնա սը դրա ստաց ման տար վան հա ջոր դող հինգ 
տա րի ներ փո խան ցե լու օ րենսդ րա կան պա հան ջի խախ տում, քա նի որ վար չա կան ակ տը որ-
ևէ հիմն ա վո րում չի պա րու նա կում այդ վնասն ա ռա ջա ցած լի նե լու վե րա բե րյալ: 

Այս պի սով, գտ նում ե նք, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար չէ Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու հա մար, քա նի որ Դա տա րա նը, ան վա վեր 
ճա նա չե լով ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան Կենտ րո նի հար կային տես չու թյան 18.12.2015 
թվա կա նի թիվ 5012437 ակ տը, ի սկ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան փո փոխ թող նե լով Դա տա-
րա նի վճի ռը, կա յաց րել են գործն ը ստ է ու թյան ճիշտ լու ծող դա տա կան ակ տեր: Հետ ևա բար 
սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ էր կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ա կտն 
ան փո փոխ թող նե լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը: Ը ստ այդմ, գտ նում ե նք, որ վճ-
ռա բեկ բո ղո քը պետք է մեր ժել, ի սկ ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 19.12.2016 թվա-
կա նի ո րո շու մը պետք է թող նել ան փո փոխ՝ սույն հա տուկ կար ծի քում ներ կա յաց ված պատ-
ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 

  ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ Ռ. Հա կո բյան
 Գ. Հա կո բյան
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/6067/05/16
 դա տա րա նի ո րո շում 2019թ.
 Վար չա կան գործ թիվ  ՎԴ/6067/05/16
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Բա բա յան
Դա տա վոր ներ` Ա. Ա ռա քե լյան 
 Ա. Թով մա սյան

 
ՈՐՈՇՈՒՄ

 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
զե կու ցող Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ

2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում քն նե լով Տիգ րան Սա հա կյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե-

րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 07.05.2018 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Տիգ րան 
Սա հա կյա նի ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի 
(այ սու հետ` Կո մի տե) ՝ 18.08.2016 թվա կա նի թիվ 1617/02 ո րո շու մը վե րաց նե լու պա հան ջի մա-
սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի  դա տա վա րա կան  նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան` Տիգ րան Սա հա կյա նը պա հան ջել է վե րաց նել Կո մի տե ի ի րա վա բա-

նա կան վար չու թյան (այ սու հետ` Վար չու թյուն) պե տի 18.08.2016 թվա կա նի թիվ 1617/02 ո րո-
շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Գ. Սո սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 17.03.2017 
թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է ։
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ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 07.05.2018 
թվա կա նի ո րոշ մամբ Տիգ րան Սա հա կյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 
17.03.2017 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Տիգ րան Սա հա կյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ  բո ղո քի  հիմ քե րը,  հիմ ա վո րում ե րը և  պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րումն ե րով.
1) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 60րդ հոդ վա ծի 8րդ 

մա սը, սխալ է մեկ նա բա նել ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց
ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի (ըն դուն վել է 14.05.1997 թվա կա նին, ու ժի մեջ է մտել 
01.07.1997 թվա կա նին, բա ցա ռու թյամբ 6րդ հոդ վա ծի վեր ջին պար բե րու թյան և 26րդ հոդ
վա ծի 4րդ կե տի՝ ու ժը կորց րել է 01.01.2018 թվա կա նին՝ ՀՀ հար կային օ րենսգր քի (ՀՕ165Ն) 
445րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 2րդ կե տի հա մա ձայն) 6րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «ա» են թա կե
տը, 8րդ հոդ վա ծի 6րդ և 9րդ կե տե րը, սխալ է կի րա ռել ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 32րդ, 33րդ հոդ ված նե րը, 
ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի (ըն դուն վել 
է 14.04.1997 թվա կա նին, ու ժի մեջ է մտել 30.05.1997 թվա կա նին, ու ժը կորց րել է 01.01.2018 
թվա կա նին՝ ՀՀ հար կային օ րենսգր քի (ՀՕ165Ն) 445րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 1ին կե տի հա
մա ձայն) 23րդ, 24րդ հոդ ված նե րը, չի կի րա ռել ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սը, « Վար չա րա րու թյան հի
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 66րդ հոդ վա ծը, ո րոնք պետք է կի
րա ռեր։

 Բո ղոք  բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետ ևյալ  փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ ֆի զի կա կան ան ձի մոտ 

ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյուն ներ կա րող են ա ռա ջա նալ 
մի այն այն դեպ քում, ե րբ նրա կող մից կա տար վել են ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան 
ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի օ տար ման որ ևէ ձևով հա տու ցե լի գոր ծարք ներ, և այդ գոր-
ծարք նե րի գի նը գե րա զան ցել է 58,35 մլն ՀՀ դրա մը:

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 50րդ հոդ վա ծի 3րդ 
մա սը, « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 13րդ հոդ վա ծը, « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20րդ, 35րդ, 37րդ և 38րդ հոդ ված նե րը։

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Կո մի տեն 18.08.2016 թվա կա նի թիվ 1617/02 
ո րոշ մանն ո ւղղ ված վար չա կան վա րույ թի լսումն եր չի ան ցկաց րել, ին չի հետ ևան քով Տիգ րան 
Սա հա կյա նը ոչ ի րա վա չափ կեր պով զրկ վել է իր նկատ մամբ հար կային պար տա վո րու թյուն-
ներ ա ռա ջադ րե լուն ո ւղղ ված վար չա կան գոր ծի քն նարկ ման և լուծ ման հա մար է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե ցող հար ցե րի կա պակ ցու թյամբ դիր քո րո շումն եր, ա պա ցույց ներ ներ կա յաց-
նե լու և այլ ըն թա ցա կար գային գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով վար չա կան մարմն ի վերջ նա կան 
ո րոշ ման վրա ազ դե լու հնա րա վո րու թյու նից: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 07.05.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն՝ հայ ցը բա վա րա րել:
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3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը. 
1) Տիգ րան Սա հա կյա նը 13.05.2015 թվա կա նին կնք ված ան շարժ գույ քի վա ճառ քի պայ-

մա նագ րով Օ նիկ Այ վա զյա նին է վա ճա ռել Եր ևան քա ղա քի Վար դա նանց փո ղո ցի թիվ 69/5 
հաս ցե ում գտն վող շի նու թյու նը (շի նու թյան նպա տա կային նշա նա կու թյու նը` ա ռևտ րի սրահ), 
ո րի գի նը, հա մա ձայն պայ մա նագ րի, կազ մում է 57.000.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 84-
85):

2) Տիգ րան Սա հա կյա նը 31.07.2015 թվա կա նին կնք ված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան 
պայ մա նագ րե րով Վա լե րի Սա հա կյա նին է նվի րել Եր ևան քա ղա քի Վար դա նանց փո ղո ցի 
թիվ 69/6 և թիվ 69/7 հաս ցե նե րում գտն վող շի նու թյուն նե րը (շի նու թյուն նե րի նպա տա կային 
նշա նա կու թյու նը` հա սա րա կա կան) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 80-83):

3) 10.08.2016 թվա կա նին կազմ ված ծա նու ցագ րով Տիգ րան Սա հա կյա նը տե ղե կաց վել 
է իր կող մից չկա տար ված, վե րը նշ ված գոր ծարք նե րի կա պակ ցու թյամբ ա ռա ջա ցած ա վե-
լաց ված ար ժե քի գծով հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը գան ձե լու վե րա բե րյալ վար չա կան 
ա կտ ըն դու նե լու նպա տա կով Վար չու թյու նում վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման մա սին, և 
նրան ա ռա ջարկ վել է ե ռօ րյա ժամկ ե տում Կո մի տե ի աշ խա տա կազ մի ի րա վա բա նա կան վար-
չու թյուն ներ կա յաց նել վե րը նշ վա ծի վե րա բե րյալ իր գրա վոր բա ցատ րու թյուն նե րը և/ կամ 
ա ռար կու թյուն նե րը։ Նշ ված ծա նու ցա գի րը Տիգ րան Սա հա կյա նը ստա ցել է 15.08.2016 թվա-
կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 86-87):

4) Վար չու թյան պե տի 18.08.2016 թվա կա նի « Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված 
հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 
1617/02 ո րոշ մամբ Տիգ րան Սա հա կյա նից գանձ վել է 14.397.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
88-89):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն-

դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` բո ղո քում բարձ րաց ված 
հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ 
օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, 
որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը` նո-
տար կամ 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 օ տար ման գոր ծարք ներն ա վե լաց ված ար ժե քի հար կով 
հարկ ման են թա կա լի նե լու հար ցի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա-
տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան-
դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րումն ե րին.

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

- ա րդյո՞ք վար չա կան մար մինն ի րա վա սու է չանց կաց նել լսումն եր « 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 նա խա տես ված՝ 
լսումն եր չանց կաց նե լու հայե ցո ղա կան և պար տա դիր հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման-
նե րում։
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1) վճ ռա բեկ բո ղոքն ա ռա ջին հիմ քով հիմ ա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 

ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` ա վե լաց ված ար ժե քի հար կը (այ սու հետ` ԱԱՀ) ա նուղ-
ղա կի հարկ է, ո րը նույն օ րեն 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 տադ րու-
թյան ու շր ջա նա ռու թյան, ի նչ պես նաև ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման բո լոր փու լե րում: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` նույն օ րեն 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: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պար բե րու թյան հա մա ձայն` «Շր ջա նա ռու թյան հար կի մա-
սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված` շր ջա 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 
ի րաց ման շր ջա նա ռու թյան չա փը նույն օ րեն քի կի րառ ման ա ռու մով հա մար վում է ԱԱՀ-ի շեմ, 
բա ցա ռու թյամբ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն վա րե լու ի րա վունք ու նե ցող ոչ ա ռևտ-
րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի և նույն օ րեն 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 նշ ված դեպ քե րի` ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան-
դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձանց, ո րոնց հա մար նույն օ րեն քի կի րառ ման ա ռու 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 ի րաց ման 
շր ջա 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 օ րեն 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 նշ ված դեպ քե-
րում: Նույն պար բե րու թյու նում նշ ված գոր ծարք նե րի մա սով ԱԱՀ-ի պար տա վո րու թյան մե-
ծու թյու նը ո րոշ վում է՝ (…)

բ. գույ քի մա տա կա րար ման կամ ծա ռա յու թյան մա տուց ման գոր ծար քի ը նդ հա նուր 
հարկ վող շր ջա նա ռու թյան և ըն թա ցիկ տար վա սկզ բից ի րա կա նաց րած բո լոր գոր ծարք նե-
րի ը նդ հա նուր հարկ վող շր ջա նա ռու թյան հան րա գու մա րի ԱԱՀ-ի շե մը գե րա զան ցող գու-
մա րից, ե թե ան ձի ի րա 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 ը նդ հա նուր շր ջա նա ռու թյու նը նա խորդ տա րում չի գե րա զան ցել 
ԱԱՀ-ի շե մը: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 3.1-ին հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տի հա մա ձայն` նույն օ րեն քով այլ բան 
սահ ման ված չլի նե լու դեպ քում նույն օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ԱԱՀ-ով հարկ վող 
գոր ծարք ներ (գոր ծառ նու թյուն ներ) ի րա 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, 
ե թե` 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, ո րոնց ի րա կա նա ցումն 
օ րեն քի հա մա ձայն չի դիտ վում որ պես ա պօ րի նի ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ԱԱՀ-ով հարկ վող օբյեկտ է հա մար վում Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ԱԱՀ վճա րող նե րի կող մից ի րա կա նաց վող նույն օ րեն 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 
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(շր ջա նա ռու թյու նը), ե թե օ րեն քով այլ բան չի նա խա տես ված:
 Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 

ՀՀ օ րեն 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, 
ո րն ի րա կա նաց վում է ապ րանք նե րի (այդ թվում` ար տադ րան քի և ան շարժ գույ քի) սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քը որ ևէ 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, ե րբ ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի-
սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից ի րա կա նաց ված գոր ծարք նե րը ևս հա մար վում են ապ րան-
քի մա տա կա րա րում:

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա-
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ա վե լաց ված ար ժե քի հարկն ա նուղ ղա կի հարկ է, ո րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից է այն, որ վեր ջինս կի րառ վում է տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան 
բա վա կա նին լայն շր ջա նա կում ը նդ գրկ ված գոր ծարք նե րի նկատ մամբ, ո րոնք «Ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով հա մար վում են ապ րան քի մա տա կա րա րում: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շումն ե րում ար ձա նագ րել է, որ ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի` որ պես ա նուղ ղա կի հար կի հարկ վող օբյեկտն ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ 
վճա րող նե րի կամ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի վճար ման պար տա վո րու թյուն կրող ան ձանց 
կող մից ի րա կա նաց վող օ րեն քով սահ ման ված բո լոր գոր ծարք նե րի (գոր ծառ նու թյուն նե րի) 
ամ բողջ ար ժեքն է (շր ջա նա ռու թյու նը): Ը նդ ո րում, «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով ա վե 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 ի րա վուն քը որ ևէ ձևով կա տար վող հա տուց ման դի մաց այլ ան ձի փո-
խան ցե լուն ո ւղղ ված գոր ծարք նե րը: Որ պես կա նոն՝ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կով հարկ վող 
օբյեկ տը ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն վա րող ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան-
ձանց (ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի) ի րա կա նաց րած գոր ծարք ներն են: Սա կայն, բա ցի վե րը 
նշ ված ան ձանց կող մից ի րա կա նաց րած գոր ծարք նե րի, օ րենս դի րը որ դեգ րել է այն մո տե-
ցու մը, որ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն չի րա կա նաց նող ֆի զի կա կան ան ձանց կող-
մից ի րա կա նաց վող մի շարք գոր ծարք ներ ո րո շա կի պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում ևս 
«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով դի տարկ վում են որ պես ապ րան-
քի մա տա կա րա րում, հետ ևա բար նաև՝ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կով հարկ վող գոր ծարք ներ 
(տե՛ս, օ րի նակ, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեն ը նդ դեմ 
Ռազ միկ Սեդ րա կյա նի թիվ ՎԴ/0560/05/15 վար չա կան գոր ծով 20.07.2017 թվա կա նի ո րո շու
մը):

Վճ ռա 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 ի րա կա նաց ված՝ ապ րան քի մա տա կա րա րում հա մար վող գոր ծարք-
ներ են, մաս նա վո րա պես, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն 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, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար-
կի մա սին» ՀՀ օ րեն 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 ի րա կա նաց ված գոր ծարք նե րը հա-
մար վում են ապ րան քի մա տա կա րա րում հետ ևյալ դեպ քե րում` 
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ա. ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի, ար տադ րա-
կան, այլ ա ռևտ րային և հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույ քի, նե րա ռյալ` շեն քե րի, շի նու-
թյուն նե րի (այդ թվում` ա նա վարտ (կի սա կա ռույց)), ար դյու նա բե րու թյան, ըն դեր քօգ տա գործ-
ման և այլ ար տադ րա 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 օ տա րու մը, (...):

 Վե րը նշ ված ի րա վա նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե-
լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով ան հատ ձեռ նար կա տեր 
չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից ի րա կա նաց ված գոր ծար քը հա մար վում է ապ րան-
քի մա տա կա րա րում, հետ ևա բար նաև՝ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կով հարկ վող գոր ծարք, 
ե թե վեր ջինս օ տա րել է ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան ա ռար կա հան դի սա ցող գույք, 
ար տադ րա կան, այլ ա ռևտ րային և հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույք, նե րա ռյալ` շեն քեր, 
շի նու թյուն ներ (այդ թվում` ա նա վարտ (կի սա կա ռույց)), ար դյու նա բե րու թյան, ըն դեր քօգ տա-
գործ ման և այլ ար տադ րա կան նշա նա կու թյան հո ղեր կամ գույ քի սե փա կա նու թյու նում ան ձին 
պատ կա նող բաժ նե մաս։ Ը նդ ո րում, վե րը նշ ված գոր ծարք նե րի մա սով ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կի շեմ է սահ ման վել 58,35 մլն ՀՀ դրա մը։ Այն դեպ քում, ե րբ ան հատ ձեռ նար կա տեր 
չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից ի րա 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 ը նդ հա նուր շր ջա նա ռու թյու նը նա խորդ 
տա րում չի գե րա զան ցել ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի շե մը (58,35 մլն ՀՀ դրամ), ա պա վե-
րը նշ ված գոր ծարք նե րի մա սով ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի պար տա վո րու թյան մե ծու թյու նը 
ո րոշ վում է գույ քի մա տա կա րար ման կամ ծա ռա յու թյան մա տուց ման գոր ծար քի ը նդ հա նուր 
հարկ վող շր ջա նա ռու թյան և ըն թա ցիկ տար վա սկզ բից ի րա կա նաց րած բո լոր գոր ծարք նե-
րի ը նդ հա նուր հարկ վող շր ջա նա ռու թյան հան րա գու մա րի ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի շե մը 
(58,35 մլն ՀՀ դրամ) գե րա զան ցող գու մա րից։

 Հաշ վի առ նե լով սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան-
հրա ժեշտ է հա մա րում բա ցա հայ տել ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե-
լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն 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, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ա վե 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, մի ա ժա-
մա նակ բա ցա հայ տում է նաև դրա հաս կա ցու թյու նը։ Մաս նա վո րա պես, օ րենս դիրն ապ րանք-
նե րի մա տա կա րա րում է հա մա րել այն գոր ծար քը, ո րն ի րա կա նաց վում է ապ րանք նե րի (այդ 
թվում՝ ար տադ րան քի և ան շարժ գույ քի) սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը որ ևէ ձևով կա տար
վող հա տուց ման դի մաց այլ ան ձի փո խան ցե լու մի ջո ցով։ Փաս տո րեն, ի րա վա հա րա բե րու-
թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ապ րան քի մա տա կա րա րում են մի այն հա տու ցե լի գոր ծարք նե րը, 
այ սինքն՝ այն գոր ծարք նե րը, ո րոն ցով ապ րան քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վունքն 
այլ ան ձի է փո խանց վում հա տուց ման դի մաց։

 Միև նույն ժա մա նակ օ րենս դիրն ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն 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 ի րա-
կա նաց վող, ապ րան քի մա տա կա րա րում հա մար վող գոր ծարք նե րը՝ դրանց թվին դա սե լով 
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նաև ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի, ար տադ րա կան, 
այլ ա ռևտ րային և հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույ քի, նե րա ռյալ` շեն քե րի, շի նու թյուն-
նե րի (այդ թվում` ա նա վարտ (կի սա կա ռույց)), ար դյու նա բե րու թյան, ըն դեր քօգ տա գործ ման և 
այլ ար տադ րա 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 օ տար ման գոր ծարք նե րը։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն 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 նշ ված դրույթն ան հրա ժեշտ է մեկ-
նա բա նել ոչ թե այդ հոդ վա ծի ը նդ հա նուր հա մա տեքս տից դուրս, այլ հաշ վի առ նե լով նաև 
դրա նով սահ ման ված մնա ցած ի րա վա կար գա վո րումն ե րը, մաս նա վո րա պես՝ նույն հոդ վա-
ծի 1-ին կե տի 1-ին պար բե րու թյամբ ամ րագր ված դրույ թը, հա մա ձայն ո րի՝ 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 ի րա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն 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 օ տա րու մը հա մար վում 
է ապ րան քի մա տա կա րա րում մի այն այն դեպ քում, ե րբ այդ գոր ծար քով գույ քի նկատ մամբ 
սե փա կա նու թյան ի րա վունքն այլ ան ձի է փո խանց վել որ ևէ ձևով կա տար վող հա տուց ման 
դի մաց։ Ը նդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ-
ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն 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 ի րա կա նաց վող այն գոր ծարք նե րը, ո րոնք վեր ջի նիս հա մար ա ռա ջաց նում են 
ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րե լու պար տա վո րու թյուն։ Այ սինքն՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն 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 կնք ված 
գույ քի օ տար ման հա տու ցե լի ցան կա ցած գոր ծարք, այլ մի այն գույ քի օ տար ման այն գոր-
ծարք նե րը, ո րոնց ա ռար կան ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան ա ռար կա հան դի սա ցող 
գույք, ար տադ րա կան, այլ ա ռևտ րային և հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույք, նե րա ռյալ` 
շեն քեր, շի նու թյուն ներ (այդ թվում` ա նա վարտ (կի սա կա ռույց)), ար դյու նա բե րու թյան, ըն դեր-
քօգ տա գործ ման և այլ ար տադ րա 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, Վճ ռա 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 նե ու թյան ա ռար կա հան-
դի սա ցող գույ քի, ար տադ րա կան, այլ ա ռևտ րային և հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույ քի, 
նե րա ռյալ` շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի (այդ թվում` ա նա վարտ (կի սա կա ռույց)), ար դյու նա բե րու-
թյան, ըն դեր քօգ տա գործ ման և այլ ար տադ րա 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 օ տա րու մը ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ-
ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի 3-րդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տի ու ժով հա մար վում է ապ րան քի մա տա կա րա րում 
և ան ձի մոտ կա րող է ա ռա ջաց նել ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րե լու պար տա վո րու թյուն 
մի այն այն դեպ քում, ե րբ այդ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վունքն այլ ան ձի է 
փո խանց վել հա տու ցե լի գոր ծար քով, այ սինքն՝ որ ևէ ձևով կա տար վող հա տուց ման դի մաց։ 
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Հետ ևա բար, ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից կա տար ված՝ 
վե րոգ րյալ գույ քի օ տար 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 ա ռա ջաց նել ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րե լու պար տա վո րու-
թյուն։

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Տիգ րան Սա հա կյա նը 13.05.2015 թվա կա նին կնք ված 
ան շարժ գույ քի վա ճառ քի պայ մա նագ րով Օ նիկ Այ վա զյա նին է վա ճա ռել Եր ևան քա ղա քի 
Վար դա նանց փո ղո ցի թիվ 69/5 հաս ցե ում գտն վող շի նու թյու նը (շի նու թյան նպա տա կային 
նշա նա կու թյու նը` ա ռևտ րի սրահ), ո րի գի նը, հա մա ձայն պայ մա նագ րի, կազ մում է 57.000.000 
ՀՀ դրամ: Տիգ րան Սա հա կյա նը 31.07.2015 թվա կա նին կնք ված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու-
թյան պայ մա նագ րե րով Վա լե րի Սա հա կյա նին է նվի րել Եր ևան քա ղա քի Վար դա նանց փո-
ղո ցի թիվ 69/6 և թիվ 69/7 հաս ցե նե րում գտն վող շի նու թյուն նե րը (շի նու թյուն նե րի նպա տա-
կային նշա նա կու թյու նը` հա սա րա կա կան): Վար չու թյան պե տի 18.08.2016 թվա կա նի « Հարկ 
վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման են-
թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 1617/02 ո րոշ մամբ Տիգ րան Սա հա կյա նից գանձ ման 
են թա կա գու մա րը կազ մել է 14.397.000 ՀՀ դրամ:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հայ ցը մեր ժե լով, նշել է նաև, որ Տիգ րան Սա հա կյա նը, ի րա-
կա նաց նե լով «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի եր-
րորդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տով սահ ման ված գոր ծարք (ապ րան քի մա տա կա րա րում), 
այն է` Եր ևան քա ղա քի Վար դա նանց փո ղո ցի թիվ 69/5 հաս ցե ում գտն վող շի նու թյան (ա ռևտ-
րի սրա հի), Եր ևան քա ղա քի Վար դա նանց փո ղո ցի թիվ 69/6 և թիվ 69/7 հաս ցե նե րում գտն-
վող հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան շի նու թյուն նե րի օ տա րում, ո րոնց հան րա գու մա րային 
ար ժե քը (ա ռա ջի նի մա սով վա ճառ քի գի նը, ի սկ մյուս նե րի մա սով կա դաստ րային ար ժե քը) 
գե րա զան ցել է օ րեն քով սահ ման ված ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի շե մը, չի ներ կա յաց րել 
ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի հաշ վարկ, ի նչ պես նաև չի վճա րել այդ գոր ծարք նե րից ա ռա-
ջա ցած ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գու մա րը, ին չը, սա կայն, նա պար տա վոր էր կա տա րել 
օ րեն քի ու ժով:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, Դա տա րա նի վճի ռը թող նե լով ան փո փոխ, ը ստ է ու թյան հա-
մա ձայ նել է Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի և եզ րա հան գումն ե րի հետ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի վե րոգ րյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմն ա վոր վա ծու թյա նը, ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Նախ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Տիգ րան Սա հա կյա նի կող մից գույ քի 
օ տար մանն ո ւղղ ված ե րեք գոր ծարք նե րից ա ռա ջի նով (13.05.2015 թվա կա նին կնք ված ան շարժ 
գույ քի վա ճառ քի պայ մա նա գիր) Տիգ րան Սա հա կյա նի կող մից Օ նիկ Այ վա զյա նին 57.000.000 
ՀՀ դրա մով վա ճառ վել է Եր ևան քա ղա քի Վար դա նանց փո ղո ցի թիվ 69/5 հաս ցե ում գտն վող 
ա ռևտ րի սրա հը, ին չը դաս վում է ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց-
ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն 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։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ վե-
րոգ րյա լի կա պակ ցու թյամբ դա տա վա րու թյան կող մե րի միջև վեճ առ կա չէ։

 Միև նույն ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ վե րը նշ ված գոր ծար քի 
ար ժեքն ի նք նին չի գե րա զան ցում ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան-
ձի կող մից ի րա կա նաց վող՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն 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 հա մար սահ ման ված ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի 
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շե մը (58,35 մլն ՀՀ դրամ), ի սկ Կո մի տեն վի ճարկ վող վար չա կան ակ տով ա վե լաց ված ար ժե-
քի հար կով հարկ ման են թա կա գոր ծարք ներ է հա մա րել նաև Տիգ րան Սա հա կյա նի կող մից 
ի րա կա նաց ված ե րկ րորդ և եր րորդ գոր ծարք նե րը (31.07.2015 թվա կա նին կնք ված ան շարժ 
գույ քի նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րեր), Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
ան դրա դառ նալ նշ ված գոր ծարք ներն ա վե լաց ված ար ժե քի հար կով հարկ ման են թա կա լի-
նե լու հար ցին՝ սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո։ 

Ինչ պես ար դեն ի սկ նշ վեց, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց-
ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն 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 ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րե լու պար տա վո րու թյուն մի այն ո րո շա կի կա տե գո րի այի 
գույ քի հա տու ցե լի օ տար ման գոր ծարք նե րի դեպ քում։

Տ վյալ դեպ քում 31.07.2015 թվա կա նին կնք ված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ մա-
նագ րե րով Տիգ րան Սա հա կյա նը Վա լե րի Սա հա կյա նին է նվի րել Եր ևան քա ղա քի Վար դա-
նանց փո ղո ցի թիվ 69/6 և թիվ 69/7 հաս ցե նե րում գտն վող հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան 
շի նու թյուն նե րը, որ պի սի գույ քը նե րառ վում է ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր-
ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն 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։ 

Անդ րա դառ նա լով 31.07.2015 թվա կա նին կնք ված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ-
մա նագ րե րի բնույ թին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 439-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա նա-
գի րը, ո րով 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, ո րով մի կող մը պար տա վոր վում է որ ևէ բան տրա-
մադ րել մյուս կող մին` ա ռանց նրա նից վճար կամ այլ հան դի պա կան կա տա րում ստա նա լու:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 594-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ նվի րատ վու-
թյան պայ մա նագ րով մի կող մը (ն վի րա տուն) մյուս կող մի (ն վի րա ռո ւի) սե փա կա նու թյանն 
ան հա տույց հանձ նում է կամ պար տա վոր վում է հանձ նել գույք կա՛մ ի րեն, կա՛մ եր րորդ ան-
ձին ո ւղղ ված գույ քային ի րա վունք (պա հանջ), կամ ա զա տում է, կամ պար տա վոր վում է նրան 
ա զա տել իր կամ եր րորդ ան ձի հան դեպ ու նե ցած գույ քային պար տա վո րու թյու նից:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիր քը նա խա-
տե սում է նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րի եր կու տե սակ` ռե ալ, ե րբ պայ մա նա գի րը կնք ված 
է հա մար վում հա մա պա տաս խան գույ քը կամ գույ քային ի րա վուն քը (պա հան ջը) հանձ նե լու 
կամ գույ քային պար տա վո րու թյու նից ա զա տե լու պա հից, և կոն սեն սո ւալ, ե րբ մեկ կող մը 
(ն վի րա տուն) պար տա վոր վում է մյուս կող մին (ն վի րա ռո ւին) հանձ նել նվերն ա պա գա յում: 
Նման դեպ քում ա ռա ջա նում է պար տա վո րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն, ո րի բո վան դա-
կու թյունն է կազ մում նվի րա տո ւի պար տա կա նու թյու նը ա պա գա յում ա վե լաց նել նվի րա ռո ւի 
գույքն իր գույ քի նվազ ման հաշ վին մի կող մից և նվի րա ռո ւի` գույ քը պա հան ջե լու ի րա վուն քը 
մյուս կող մից:

Վճ ռա 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 ռո ւի սե փա-
կա նու թյա նը գույք կամ ի րեն կամ եր րորդ ան ձին ո ւղղ ված գույ քային պա հանջ հանձ նե լով 
կամ նվի րա ռո ւին իր կամ եր րորդ ան ձի հան դեպ ու նե ցած գույ քային պար տա վո րու թյու նից 
ա զա տե լով, չի ստա նում նվի րա ռո ւի կող մից որ ևէ հա տու ցում։ 
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Ել նե լով վե րոգ րյա լից և հաշ վի առ նե լով սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն ե րը՝ Վճ ռա 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, հետ ևա բար չի կա րող ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ-
ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի 3-րդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տի ու ժով ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ան-
ձի մոտ ա ռա ջաց նել ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րե լու պար տա վո րու թյուն։ 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տով Տիգ րան Սա հա կյա նի 
նկատ մամբ ԱԱՀ-ի գծով հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջադ րումն ու գան ձու մը ոչ 
ի րա վա չափ են, քա նի որ Տիգ րան Սա հա կյա նի կող մից 31.07.2015 թվա կա նին կնք ված ան-
շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րե րը ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն 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 չեն դաս վում, ի սկ մի-
այն 13.05.2015 թվա կա նին կնք ված ան շարժ գույ քի վա ճառ քի պայ մա նագ րի ար ժե քը չի գե րա-
զան ցում ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձանց կող մից ի րա կա նաց-
վող՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն 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 հա մար սահ ման ված ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի շե մը (58,35 մլն ՀՀ դրամ): 
Փաս տո րեն, սույն գոր ծով վի ճարկ վող՝ Վար չու թյան պե տի 18.08.2016 թվա կա նի թիվ 1617/02 
ո րո շու մը են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման, քա նի որ ըն դուն վել է օ րեն քի, մաս նա վո րա պես՝ 
ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տի խախտ մամբ, ի նչն 
ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից:

2) վճ ռա բեկ բո ղո քը ե րկ րորդ հիմ քով հիմ ա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
 « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ-

վա ծի հա մա ձայն` նույն օ րեն քը սահ մա նում է  վար չա րա րու թյան հի մունք նե րը, կար գա վո րում 
է վար չա կան ակ տեր ըն դու նե լու (...) հետ կապ ված` վար չա կան մար մին նե րի և ֆի զի կա կան 
կամ ի րա 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 օ րեն քի 19-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն` վար չա կան վա րույ թը վար չա կան մարմն ի` վար չա կան ա կտ ըն դու նե լուն 
ո ւղղ ված գոր ծու նե ու թյունն է:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան վա րույ թը բաղ կա ցած է մի մյանց 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 
մարմն ի 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 մարմն ի նա խա ձեռ նու թյա նը հա մա պա տաս խան ի րա-
կա նաց վում են վար չա կան գոր ծի քն նարկ ման հետ կապ ված` նույն օ րեն 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 ի սկ ա ռա ջա ցած 
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վտան գի հետ ևանք նե րը վե րաց նե լու, ի նչ պես նաև օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում 
վար չա կան վա րույ թը կա րող է սահ մա նա փակ վել մի այն 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 օ րեն քի 21-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից ներ են` (ա) վար չա կան ակ տի 
հաս ցե ա տե րը` այն ան ձը, ով դի մել է վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու հա մար (դի մող), կամ այն 
ան ձը, ո ւմ նկատ մամբ վար չա կան մար մինն իր նա խա ձեռ նու թյամբ ըն դու նե լու է վար չա կան 
ա կտ, (բ) եր րորդ ան ձինք` այն ան ձինք, ո րոնց ի րա վունք նե րը կամ օ րի նա կան շա հե րը կա րող 
են շո շափ վել վա րույ թի ար դյուն 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 օ րեն քի 35-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` դի մու մի հի ման վրա վար չա կան մար մի նը վար չա կան վա րույ թի 
հա րու ցու մից հե տո` ե ռօ րյա ժամկ ե 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 ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ մի ջո ցա ռումն ե-
րի ան ցկաց 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, ե թե վար չա կան վա-
րույ թի հա րու ցու մից մինչև վար չա կան ա կտն ըն դու նե լու միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը 
ե րեք օ րից ա վե լի է ։

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է ա պա հո վել փաu տա կան 
հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ քն նար կու մը` բա ցա հայ տե լով գոր ծի 
բո լոր, այդ թվում` վա րույ թի մաu նա կից նե րի oգ տին առ կա հան գա մանք նե րը։

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան մար մի նը վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում 
պար տա վոր է վա րույ թի մաս նա կից նե րին և 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 քն նարկ վող փաս տա կան հան գա մանք նե րի 
վե րա բե րյալ: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ լսումն եր կա րող են չանց կաց վել, ե թե` 
(ա) վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում ըն դուն վե լու է բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ, ո րը չի 
մի ջամ տում այլ ան ձանց ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց մա նը, կամ վար չա կան ակ տի հաս ցե ա-
տե րը չի պն դում, որ լսումն եր ան ցկաց վեն, (բ) դի մումն ա կն հայտ ան հիմն է, (գ) ըն դուն վում 
է բա նա վոր վար չա կան ա կտ: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ լսումն եր չեն ան ցկաց-
վում, ե թե` (ա) ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում ան հա պաղ ըն դու նե լու վար չա կան ա կտ, 
քա նի որ հա պա ղու մը կա րող է հան գեց նել հան րու թյան հա մար որ ևէ վտան գի ա ռա ջաց ման, 
(բ) ըն դուն վում է այլ ձևի վար չա կան ա կտ: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ լսումն եր 
չեն ան ցկաց վում կամ կա րող են չանց կաց վել նաև օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օ րենս դի րը, որ պես ը նդ հա նուր կա նոն, 
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա 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 մարմն ի պար տա կա նու թյու նը, ո րի 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 քն նարկ վող 
փաս տա կան հան գա մանք նե րի վե րա բե րյալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի լս ված լի-
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նե լու ի րա վուն քի գործ նա կան ի րա ցու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ մի այն վա րույ թի ըն թա ցիկ 
փու լում, ե րբ վար չա կան մար մինն ի րա կա նաց նում է գոր ծի փաս տե րի ու սումն ա սի րու թյուն 
և պար զում է կի րառ ման են թա կա ի րա վա կան ակ տե րը. այս փու լում կա տար վում են վար-
չա կան ա կտ ըն դու նե լուն ո ւղղ ված հիմն ա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես՝ վար-
չա կան գոր ծի բո լոր, այդ թվում՝ վա րույ թի մաu նա կից նե րի oգ տին առ կա հան գա մանք նե րի 
բա ցա հայ տու մը, ան հրա ժեշտ ա պա ցույց նե րի ձեռք բե րու մը և գնա հա տու մը, գոր ծի բազ մա-
կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ քն նար կու մը: Բա ցի այդ, վա րույ թի ըն թա ցիկ փու լում լսումն ե րը 
պետք է ի րա կա նաց վեն այն հաշ վառ մամբ, որ վա րույ թի մաս նա կից նե րը դեռ հնա րա վո րու-
թյուն ու նե նան ի րենց դիր քո րոշ մամբ ազ դե լու վար չա կան մարմն ի ո րոշ ման վրա: 

Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա 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 օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 
մա սե րում օ րենս դի րը նա խա տե սել է վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի լս ված լի նե լու 
ի րա վուն քից ո րոշ բա ցա ռու թյուն ներ: Ը նդ ո րում, նշ ված հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ մա նում է 
լսումն եր չանց կաց նե լու այն հիմ քե րը, ո րոնց առ կա յու թյան դեպ քում վար չա կան մար մինն ու-
նի հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն ը նտ րե լու լսումն եր ան ցկաց նե լու կամ չանց կաց նե լու եր կու 
ի րա վա չափ լու ծումն ե րից մե կը: Վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում լսումն եր չանց կաց նե լու 
հայե ցո ղա կան հիմ քերն են.

ա) վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում ըն դուն վե լու է բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ, ո րը 
չի մի ջամ տում այլ ան ձանց ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց մա նը, կամ վար չա կան ակ տի հաս ցե-
ա տե րը չի պն դում, որ լսումն եր ան ցկաց վեն, 

բ) վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման հա մար հիմք հան դի սա ցած դի մումն ա կն հայտ ան-
հիմն է, 

գ) վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում ըն դուն վե լու է բա նա վոր վար չա կան ա կտ:
 Մինչ դեռ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն-

քի 38-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը սահ մա նում է լսումն եր չանց կաց նե լու իմ պե րա տիվ հիմ քե րը, 
ո րոնք ե ն՝ 

ա) ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա ցել ան հա պաղ ըն դու նե լու վար չա կան ա կտ, քա նի որ 
հա պա ղու մը կա րող է հան գեց նել հան րու թյան հա մար որ ևէ վտան գի ա ռա ջաց ման, 

բ) վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում ըն դուն վե լու է այլ ձևի վար չա կան ա կտ: 
Ընդ ո րում, լսումն եր չանց կաց նե լու՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա-

րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի «ա» կե տում ամ րագր ված 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 օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում նա խա տես ված այն ի րա վա կար գա վոր ման հետ, որ 
ան մի ջա կան սպառ նա ցող վտան գը կան խե լու կամ ար դեն ի սկ ա ռա ջա ցած վտան գի հետ-
ևանք նե րը վե րաց նե լու դեպ քե րում վար չա կան վա րույ թը կա րող է սահ մա նա փակ վել մի այն 
եզ րա փա կիչ փու լով:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, որ վար չա կան վա րույ-
թի ըն թաց քում լսումն եր չանց կաց նե լու վե րոգ րյալ 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 օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ մա սում օ րենս դիրն ամ րագ րել է, որ օ րեն քով կա րող են նա խա տես վել լսումն եր չանց-
կաց նե լու հայե ցո ղա կան և իմ պե րա տիվ այլ հիմ քեր:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ լսումն եր չանց կաց նե լու՝ « 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 նա խա տես ված թե՛ 
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հայե ցո ղա կան, թե՛ պար տա դիր հիմ քե րի 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 ան ցկաց նել լսումն եր՝ ա պա հո վե լով 
վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի պատ շաճ ծա նու ցու մը լսումն ե րի ժա մա նա կի և վայ րի 
վե րա բե րյալ։

 Դա տա րա նը Տիգ րան Սա հա կյա նի հայ ցը մեր ժե լիս նշել է նաև, որ հայց վորն ը ստ է ու-
թյան լի ո վին ի րաց րել է իր լս ված լի նե լու ի րա վուն քը, մաս նա վո րա պես` ստա նա լով հա մա-
պա տաս խան ծա նու ցում` նա ներ կա յաց րել է ա ռար կու թյուն ներ, որ պի սի ա ռար կու թյուն նե րը 
վար չա կան մարմն ի կող մից չեն ըն դուն վել` վի ճարկ վող ո րոշ ման մեջ բեր ված պատ ճա ռա բա-
նու թյուն նե րով, ի սկ վար չա կան մարմն ի կող մից որ ևէ ա ռար կու թյան մեր ժու մը (կամ չըն դու-
նու մը) ի նք նին չի կա րող հա մար վել ան ձի լս ված լի նե լու ի րա վուն քի խախ տում:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Տիգ րան Սա հա կյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը, պատ-
ճա ռա բա նել է նաև, որ Տիգ րան Սա հա կյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Հա կոբ Սա ֆա րյա նի կող մից 
հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի և կա տար ված հաշ վարկ նե րի վե րա բե րյալ ներ կա յաց ված 
ա ռար կու թյուն նե րը քն նարկ վել են, սա կայն չեն ըն դուն վել, և վի ճարկ վող վար չա կան ակ տում 
ներ կա յաց ված ա ռար կու թյուն նե րը չըն դու նե լու վե րա բե րյալ վար չա կան մարմն ի ման րա մասն 
դա տո ղու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյունն ի նք նին հիմք չէ վար չա կան ա կտն ան վա վեր ճա նա չե-
լու հա մար:

 Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գնա հատ մամբ սույն գոր ծի փաս տե րից հետ ևում է, որ 
վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն մանն ո ւղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում բա ցա-
կայել են լսումն եր չանց կաց նե լու՝ « 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 նա խա տես ված թե՛ հայե ցո ղա կան, թե՛ պար տա դիր հիմ-
քե րը: Հետ ևա բար Կո մի տե ի վի ճարկ վող ո րոշ մանն ո ւղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց-
քում լսումն ե րի ան ցկա ցու մը պար տա դիր էր: Մինչ դեռ Կո մի տեն 18.08.2016 թվա կա նի թիվ 
1617/02 ո րոշ մանն ո ւղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում լսումն եր չի ան ցկաց րել։ Փո խա-
րե նը, 10.08.2016 թվա կա նին կազմ ված ծա նու ցագ րով Տիգ րան Սա հա կյա նին ա ռա ջարկ վել է 
ե ռօ րյա ժամկ ե տում Կո մի տե ի աշ խա տա կազ մի ի րա վա բա նա կան վար չու թյուն ներ կա յաց նել 
վե րը նշ վա ծի վե րա բե րյալ իր գրա վոր բա ցատ րու թյուն նե րը և/ կամ ա ռար 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 օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված լսումն ե րին՝ լսումն եր չանց կաց նե լու, 
ի նչ պես նաև վար չա կան վա րույ թը մի այն եզ րա փա կիչ փու լով ի րա կա նաց նե լու հիմ քե րի բա-
ցա կա յու թյան պայ ման նե րում։

 Փաս տո րեն, Կո մի տե ի 18.08.2016 թվա կա նի թիվ 1617/02 ո րոշ մանն ո ւղղ ված վար չա կան 
վա րույ թի ըն թաց քում լսումն եր չանց կաց նե լու հետ ևան քով Տիգ րան Սա հա կյա նը ոչ ի րա-
վա չափ կեր պով զրկ վել է իր նկատ մամբ հար կային պար տա վո րու թյուն ներ ա ռա ջադ րե լուն 
ո ւղղ ված վար չա կան վա րույ թի լսումն ե րի շր ջա նա կում գոր ծի քն նարկ ման և լուծ ման հա մար 
է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող հար ցե րի կա պակ ցու թյամբ դիր քո րո շումն եր, ա պա ցույց ներ 
ներ կա յաց նե լու և այլ ըն թա ցա կար գային գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով վար չա կան մարմն ի 
վերջ նա կան ո րոշ ման վրա ազ դե լու հնա րա վո րու թյու նից։

 Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ՝ Կո մի տե ի « Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ-
ճար ված հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու 
մա սին» 18.08.2016 թվա կա նի թիվ 1617/02 ո րո շումն ըն դուն վել է նաև « Վար չա րա րու թյան հի-
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծի խախտ մամբ:

 Հետ ևա բար Կո մի տե ի « Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված հար կային պար-
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տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» 18.08.2016 թվա-
կա նի թիվ 1617/02 ո րո շու մը ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ա կտ 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 օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի «ա» կե տի ու ժով:

 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-
տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-րդ, 151-րդ և 163-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի-
րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տով 
սահ ման ված` վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և փո փո խե լու՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի լի ա զո րու թյուն նե րը հետ ևյալ հիմն ա վոր մամբ.

 Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամկ ե տում 
իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր-
ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ-
կե տում քն նե լը Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան 
ի րա վուն քի տարր է, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն ե րը վտանգ են պա րու նա կում 
նշ ված ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից։ 

Տ վյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ-
տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն 
գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու 
ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա-
կա յու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ  դա տա րա նի  պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը  դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման  վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախuե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ 
ծախuե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը 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, ի նչ 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, ի նչ ծա վա լով դրանք ան հրա ժեշտ են ե ղել 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար: Դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա տա կին չի ծա ռայել, 
դր վում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ ե թե վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի 
օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Տիգ րան Սա հա կյա նը վճ ռա բեկ բո ղո քի հա-
մար վճա րել է 20.000 ՀՀ դրամ, և քա նի որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, ո ւս-
տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Տիգ րան Սա հա կյա նի կող մից նա խա պես վճար ված 
պե տա կան տուր քի գու մա րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 
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հիմ քով են թա կա է հա տուց ման Կո մի տե ի կող մից: Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ Կո մի տե ից հօ գուտ Տիգ րան Սա հա կյա նի են թա կա է բռ նա գանձ ման 10.000 ՀՀ 
դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուրք և 4.000 
ՀՀ դրամ` որ պես հայ ցա դի մու մի հա մար Տիգ րան Սա հա կյա նի կող մից նա խա պես վճար ված 
պե տա կան տուրք:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 
07.05.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել՝ հայ ցը բա վա րա րել. վե րաց նել ՀՀ կա ռա-
վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի ի րա վա բա նա կան վար չու թյան 
պե տի 18.08.2016 թվա կա նի « Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված հար կային պար տա-
վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 1617/02 ո րո շու մը: 

2. ՀՀ պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ից հօ գուտ Տիգ րան Սա հա կյա նի բռ նա գան-
ձել 4.000 ՀՀ դրամ` որ պես հայ ցա դի մու մի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուրք, 
10.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուրք 
և 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուրք:

3. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և բո-
ղո քարկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱ ՏՈՒԿ ԿԱՐ ԾԻՔ 
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 

և վար չա կան պա լա տի կող մից թիվ ՎԴ/6067/05/16 վար չա կան գոր ծով 25.12.2019 
թվա կա նին կա յաց ված ո րոշ ման վե րա բե րյալ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա-
կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան), 25.12.2019 թվա կա նին քն նե լով Տիգ րան 
Սա հա կյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 07.05.2018 թվա կա-
նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Տիգ րան Սա հա կյա նի ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր 
պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի (այ սու հետ` Կո մի տե) ՝ 18.08.2016 թվա կա նի թիվ 1617/02 
ո րո շու մը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սին, նույն պա լա տի դա տա վոր նե րի ը նդ հա նուր թվի մե-
ծա մաս նու թյամբ ո րո շել է վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել, բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան 
դա տա րա նի 07.05.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել՝ հայ ցը բա վա րա րել. վե րաց նել 
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի ի րա վա բա նա կան վար-
չու թյան պե տի 18.08.2016 թվա կա նի « Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված հար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 1617/02 
ո րո շու մը:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռու զան նա Հա-
կո բյանս, Մա մի կոն Դր մե յանս և Գոռ Հա կո բյանս, հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշ ված ո րոշ-
մամբ Վճ ռա 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 օ րենսգր քի 12-րդ հոդ վա ծի 6-րդ և 
7-րդ մա սե րով, շա րադ րում ե նք 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` Տիգ րան Սա հա կյա նը պա հան ջել է վե րաց նել Կո մի տե ի ի րա վա բա-

նա կան վար չու թյան (այ սու հետ` Վար չու թյուն) պե տի 18.08.2016 թվա կա նի թիվ 1617/02 ո րո-
շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Գ. Սո սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 17.03.2017 
թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է ։

ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 07.05.2018 
թվա կա նի ո րոշ մամբ Տիգ րան Սա հա կյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 
17.03.2017 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Տիգ րան Սա հա կյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
1) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 60րդ հոդ վա ծի 8րդ 

մա սը, սխալ է մեկ նա բա նել ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց
ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի (ըն դուն վել է 14.05.1997 թվա կա նին, ու ժի մեջ է մտել 
01.07.1997 թվա կա նին, բա ցա ռու թյամբ 6րդ հոդ վա ծի վեր ջին պար բե րու թյան և 26րդ հոդ
վա ծի 4րդ կե տի՝ ու ժը կորց րել է 01.01.2018 թվա կա նին՝ ՀՀ հար կային օ րենսգր քի (ՀՕ165Ն) 
445րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 2րդ կե տի հա մա ձայն) 6րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «ա» են թա կե
տը, 8րդ հոդ վա ծի 6րդ և 9րդ կե տե րը, սխալ է կի րա ռել ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
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պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 32րդ, 33րդ հոդ ված նե րը, 
ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի (ըն դուն վել 
է 14.04.1997 թվա կա նին, ու ժի մեջ է մտել 30.05.1997 թվա կա նին, ու ժը կորց րել է 01.01.2018 
թվա կա նին՝ ՀՀ հար կային օ րենսգր քի (ՀՕ165Ն) 445րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 1ին կե տի հա
մա ձայն) 23րդ, 24րդ հոդ ված նե րը, չի կի րա ռել ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սը, « Վար չա րա րու թյան հի
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 66րդ հոդ վա ծը, ո րոնք պետք է կի
րա ռեր։

 Բո ղոք  բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետ ևյալ  փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ ֆի զի կա կան ան ձի մոտ 

ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյուն ներ կա րող են ա ռա ջա նալ 
մի այն այն դեպ քում, ե րբ նրա կող մից կա տար վել են ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան 
ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի օ տար ման որ ևէ 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:

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 50րդ հոդ վա ծի 3րդ 
մա սը, « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 13րդ, « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20րդ, 35րդ, 37րդ և 38րդ հոդ ված նե րը։

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Կո մի տեն 18.08.2016 թվա կա նի թիվ 1617/02 
ո րոշ մանն ո ւղղ ված վար չա կան վա րույ թի լսումն եր չի ան ցկաց րել, ին չի հետ ևան քով Տիգ րան 
Սա հա կյա նը ոչ ի րա վա չափ կեր պով զրկ վել է իր նկատ մամբ հար կային պար տա վո րու թյուն-
ներ ա ռա ջադ րե լուն ո ւղղ ված վար չա կան գոր ծի քն նարկ ման և լուծ ման հա մար է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե ցող հար ցե րի կա պակ ցու թյամբ դիր քո րո շումն եր, ա պա ցույց ներ ներ կա յաց-
նե լու և այլ ըն թա ցա կար գային գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով վար չա կան մարմն ի վերջ նա կան 
ո րոշ ման վրա ազ դե լու հնա րա վո րու թյու նից: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 07.05.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն՝ հայ ցը բա վա րա րել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը.
1) Տիգ րան Սա հա կյա նը 13.05.2015 թվա կա նին կնք ված ան շարժ գույ քի վա ճառ քի պայ-

մա նագ րով Օ նիկ Այ վա զյա նին է վա ճա ռել Եր ևան քա ղա քի Վար դա նանց փո ղո ցի թիվ 69/5 
հաս ցե ում գտն վող շի նու թյու նը (շի նու թյան նպա տա կային նշա նա կու թյու նը` ա ռևտ րի սրահ), 
ո րի գի նը, հա մա ձայն պայ մա նագ րի, կազ մում է 57.000.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 84-
85).

2) Տիգ րան Սա հա կյա նը 31.07.2015 թվա կա նին կնք ված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան 
պայ մա նագ րե րով Վա լե րի Սա հա կյա նին է նվի րել Եր ևան քա ղա քի Վար դա նանց փո ղո ցի 
թիվ 69/6 և թիվ 69/7 հաս ցե նե րում գտն վող շի նու թյուն նե րը (շի նու թյուն նե րի նպա տա կային 
նշա նա կու թյու նը` հա սա րա կա կան) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 80-83).

3) 10.08.2016 թվա կա նին կազմ ված ծա նու ցագ րով Տիգ րան Սա հա կյա նը տե ղե կաց վել 
է իր կող մից չկա տար ված, վե րը նշ ված գոր ծարք նե րի կա պակ ցու թյամբ ա ռա ջա ցած ա վե-
լաց ված ար ժե քի գծով հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը գան ձե լու վե րա բե րյալ վար չա կան 
ա կտ ըն դու նե լու նպա տա կով Վար չու թյու նում վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման մա սին, և 
նրան ա ռա ջարկ վել է ե ռօ րյա ժամկ ե տում Կո մի տե ի աշ խա տա կազ մի ի րա վա բա նա կան վար-
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չու թյուն ներ կա յաց նել վե րը նշ վա ծի վե րա բե րյալ իր գրա վոր բա ցատ րու թյուն նե րը և/ կամ 
ա ռար կու թյուն նե րը։ Նշ ված ծա նու ցա գի րը Տիգ րան Սա հա կյա նը ստա ցել է 15.08.2016 թվա-
կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 86-87).

4) Վար չու թյան պե տի 18.08.2016 թվա կա նի « Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված 
հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 
1617/02 ո րոշ մամբ Տիգ րան Սա հա կյա նից գանձ վել է 14.397.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
88-89):

4. Հա տուկ կար ծի քի հիմն ա վո րումն ե րը.
Գտ նում ե նք, որ վճ ռա բեկ բո ղոքն ա ռա ջին հիմ քով ան հիմն է և են թա կա էր մերժ ման, 

ի սկ ե րկ րորդ հիմ քով այն են թա կա չէր քն նարկ ման Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից հետ ևյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

1. Այս պես. ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար-
կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կը (այ սու հետ՝ 
ԱԱՀ) ա նուղ ղա կի հարկ է, ո րը նույն օ րեն 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-
տադ րու թյան ու շր ջա նա ռու թյան, ի նչ պես նաև ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման բո լոր փու լե-
րում: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նույն օ րեն 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: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն 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 օ րեն քով սահ ման ված՝ շր ջա 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 ի րաց ման շր ջա նա-
ռու թյան չա փը նույն օ րեն քի կի րառ ման ա ռու մով հա մար վում է ԱԱՀ-ի շեմ, բա ցա ռու թյամբ 
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն վա րե լու ի րա վունք ու նե ցող ոչ ա ռևտ րային կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի և նույն օ րեն 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 նշ ված դեպ քե րի՝ ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող 
ֆի զի կա կան ան ձանց, ո րոնց հա մար նույն օ րեն քի կի րառ ման ա ռու 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 ի րաց ման շր-
ջա նա ռու թյան 58,35 մլն դրա մը: 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 օ րեն 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 նշ ված դեպ քե րում:

 Նույն պար բե րու թյու նում նշ ված գոր ծարք նե րի մա սով ԱԱՀ-ի պար տա վո րու թյան մե ծու-
թյու նը ո րոշ վում է՝ 

ա. գույ քի մա տա կա րար ման կամ ծա ռա յու թյան մա տուց ման գոր ծար քի ը նդ հա նուր 
հարկ վող շր ջա նա ռու թյու նից, ե թե ան ձի ի րա 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 ը նդ հա նուր շր ջա 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 ը նդ հա նուր 
հարկ վող շր ջա նա ռու թյան և ըն թա ցիկ տար վա սկզ բից ի րա կա նաց րած բո լոր գոր ծարք նե-
րի ը նդ հա նուր հարկ վող շր ջա նա ռու թյան հան րա գու մա րի ԱԱՀ-ի շե մը գե րա զան ցող գու-
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մա րից, ե թե ան ձի ի րա 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 ը նդ հա նուր շր ջա նա ռու թյու նը նա խորդ տա րում չի գե րա զան ցել 
ԱԱՀ-ի շե մը: (...): 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 3.1-ին հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «ա» են թա կե տի հա մա ձայն՝ նույն օ րեն քով այլ բան 
սահ ման ված չլի նե լու դեպ քում նույն օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ԱԱՀ-ով հարկ վող 
գոր ծարք ներ (գոր ծառ նու թյուն ներ) ի րա 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, 
ե թե նրանց ի րա կա նաց րած գոր ծարք նե րը, նույն օ րեն քի հա մա ձայն, հա մար վում են ապ րան-
քի մա տա կա րա րում: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ԱԱՀ-ով հարկ վող օբյեկտ է հա մար վում Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ԱԱՀ վճա րող նե րի կող մից ի րա կա նաց վող նույն օ րեն 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 
(շր ջա նա ռու թյու նը), ե թե օ րեն քով այլ բան չի նա խա տես ված:

 Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն 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, ո րն ի րա կա նաց-
վում է ապ րանք նե րի (այդ թվում՝ ար տադ րան քի և ան շարժ գույ քի) սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քը որ ևէ 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, ե րբ ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի-
սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից ի րա 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՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար-
ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն 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 
ի րա 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 նե ու թյան ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի, ար տադ րա կան, այլ ա ռևտ րային 
և հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույ քի, նե րա ռյալ՝ շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի (այդ թվում՝ 
ա նա վարտ (կի սա կա ռույց)), ար դյու նա բե րու թյան, ըն դեր քօգ տա գործ ման և այլ ար տադ րա-
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 օ տար ման դեպ քե րում: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ԱԱՀ-ով հարկ վող շր ջա նա ռու թյու նը (հարկ ման բա-
զան) ո րոշ վում է հետ ևյալ 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 շր ջա նա ռու թյուն է 
հա մար վում դրանց ար ժե քը դրա մա կան ար տա հայ տու թյամբ (նե րա ռյալ՝ այդ ար ժե քին օ րեն-
քով մի աց վող այլ վճա րումն ե րը)՝ ա ռանց ԱԱՀ-ի, ո րը 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, ի նչ պես նաև այն դեպ քում, ե րբ 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 ի րա կան ար ժե քից 
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20 և ա վե լի տո կո սով ցածր գներ (մաս նա կի հա տու ցում), հարկ ման օբյեկտ է հա մար վում 
այդ պի սի կամ նույ նան ման գոր ծարք նե րի հա մար հա մե մա տե լի հան գա մանք նե րում որ պես 
հարկ վող շր ջա նա ռու թյուն ըն դուն վող՝ նույն օ րեն քին հա մա պա տաս խան ո րոշ վող մե ծու թյան 
(գոր ծար քի ար ժե քի, վճա րի վար ձատ րու թյան, պարգ ևի կամ այլ դրա մա կան հա տուց ման մե-
ծու թյան), ի սկ 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 օբյեկտ ըն դուն վող մե ծու թյան (գոր ծար քի ի րա 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՝ ա նա վարտ (կի սա կա ռույց)), բնա կե լի կամ այլ 
տա րածք նե րի օ տար ման դեպ քում ԱԱՀ-ով հարկ վող շր ջա նա ռու թյու նը ո րոշ 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 օ րեն քով սահ ման ված կար գով ո րոշ վող ար ժե քից, բա ցա ռու թյամբ նույն կե տով նա-
խա տես ված դեպ քի: (...):

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում ՀՀ վճ-
ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ա վե լաց ված ար ժե քի հարկն ա նուղ ղա կի հարկ է, ո րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից է այն, որ վեր ջինս կի րառ վում է տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան 
բա վա կա նին լայն շր ջա նա կում ը նդ գրկ ված գոր ծարք նե րի նկատ մամբ, ո րոնք ի րա վա հա րա-
բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս-
տով հա մար վում են ապ րան քի մա տա կա րա րում: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին 
ո րո շումն ե րից մե կում ար ձա նագ րել է, որ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կով հարկ վող օբյեկտ, որ-
պես կա նոն, ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն վա րող ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան 
ան ձանց (ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի) ի րա կա նաց րած գոր ծարք ներն են: Միև նույն ժա մա-
նակ, սա կայն, բա ցի վե րը նշ ված ան ձանց կող մից ի րա կա նաց րած գոր ծարք նե րի, օ րենս դիրն 
ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քով որ դեգ րել է այն մո տե ցու մը, որ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն չի րա կա նաց-
նող ֆի զի կա կան ան ձանց կող մից ի րա կա նաց վող մի շարք գոր ծարք ներ ո րո շա կի պայ ման-
նե րի առ կա յու թյան դեպ քում ևս ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե-
լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով դի տարկ վում են որ պես ապ րան քի 
մա տա կա րա րում, հետ ևա բար նաև՝ ԱԱՀ-ով հարկ վող գոր ծարք ներ: Նշ ված գոր ծարք նե րից 
են, մաս նա վո րա պես, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե-
քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն 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 վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
26.12.2016թ. ո րո շու մը):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա նոր մե րի և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան 
դիրք րո շումն ե րի հաշ վառ մամբ գտ նում ե նք, որ ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի-
կա կան ան ձի կող մից ի րա կա նաց ված գոր ծար քը հա մար վում է ապ րան քի մա տա կա րա րում, 
հետ ևա բար նաև՝ ԱԱՀ-ով հարկ վող գոր ծարք, ե թե օ տար վել է ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու-
նե ու թյան ա ռար կա հան դի սա ցող գույք, ար տադ րա կան, այլ ա ռևտ րային և հա սա րա կա կան 
նշա նա կու թյան գույք, նե րա ռյալ՝ շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի (այդ թվում՝ ա նա վարտ (կի սա կա-
ռույց)), ար դյու նա բե րու թյան, ըն դեր քօգ տա գործ ման և այլ ար տադ րա 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: Ը նդ ո րում, օ րենս դի րը 
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նշ ված գույ քի կամ դրա նում ան ձին պատ կա նող բաժ նե մա սի օ տա րումն ապ րան քի մա տա-
կա րա րում, հետ ևա 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 օ տա րու մը որ ևէ հա տու ցե լի ե ղա նա կով 
օ տա 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 նշ ված գույ քը կամ դրա նում ի րեն պատ կա նող բաժ նե մասն օ տա րել 
է որ ևէ հա տու ցե լի ե ղա նա կով (օ րի նակ՝ վա ճառք, փո խա նա կու թյուն), թե՝ ան հա տույց (օ րի-
նակ՝ նվի րատ վու թյուն), միև նույն է այդ գոր ծարքն ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի եր րորդ 
պար բե րու թյան «ա» են թա կե տի ի մաս տով հա մար վում է ապ րան քի մա տա կա րա րում, և ը ստ 
այդմ՝ ԱԱՀ-ով հարկ վող գոր ծարք:

Գտ նում ե նք նաև, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյան «ա» 
են թա կե տով նա խա տես ված գոր ծարք նե րի դեպ քում ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա-
հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի կի րառ ման ա ռու մով ԱԱՀ-ի 
շեմ է հա մար վում ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման ի րաց ման շր ջա նա ռու թյան 58,35 մլն դրա-
մը: Նշ ված գոր ծարք նե րի մա սով ԱԱՀ-ի պար տա վո րու թյան մե ծու թյու նը ո րոշ վում է գույ քի 
մա տա կա րար ման գոր ծար քի ը նդ հա նուր հարկ վող շր ջա նա ռու թյու նից, ե թե ան ձի ի րա կա-
նաց րած ապ րան քի մա տա կա րար ման գոր ծարք նե րի ը նդ հա նուր շր ջա նա ռու թյու նը նա խորդ 
տա րում գե րա զան ցել է ԱԱՀ-ի շե մը՝ 58,35 մլն դրա մը, սա կայն, ե թե ան ձի ի րա կա նաց րած՝ 
ապ րան քի մա տա կա րար ման գոր ծարք նե րի ը նդ հա նուր շր ջա նա ռու թյու նը նա խորդ տա րում 
չի գե րա զան ցել ԱԱՀ-ի շե մը՝ 58,35 մլն դրա մը, ա պա ԱԱՀ-ի պար տա վո րու թյան մե ծու թյու նը 
ո րոշ վում է գույ քի մա տա կա րար ման գոր ծար քի ը նդ հա նուր հարկ վող շր ջա նա ռու թյան և ըն-
թա ցիկ տար վա սկզ բից ի րա կա նաց րած բո լոր գոր ծարք նե րի ը նդ հա նուր հարկ վող շր ջա նա-
ռու թյան հան րա գու մա րի ԱԱՀ-ի շե մը գե րա զան ցող գու մա րից:

 Հարկ ե նք հա մա րում ը նդ գծել, որ այն դեպ քե րում, ե րբ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
եր րորդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տում նշ ված 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 օ տար վել է ոչ հա տու ցե լի ե ղա-
նա կով, այդ գոր ծար քի մա սով ԱԱՀ-ի պար տա վո րու թյան մե ծու թյու նը ո րոշ վում է ի րա վա հա-
րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն 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 օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
ո րոշ վող ար ժե քից: Այ սինքն՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյան «ա» են-
թա կե տում նշ ված գույ քի կամ դրա նում ան ձին պատ կա նող բաժ նե մա սի ցան կա ցած ե ղա նա-
կով (հա տու ցե լի կամ ան հա տույց) օ տար ման դեպ քում ԱԱՀ-ով հարկ վող շր ջա նա ռու թյու նը 
ո րո շե լիս որ պես նվա զա գույն ար ժեք ա ռն վազն պետք է ըն դուն վի տվյալ գույ քի կամ դրա նում 
ան ձին պատ կա նող բաժ նե մա սի կա դաստ րային ար ժե քը:

 Մի ա ժա մա նակ, ան հրա ժեշտ է նշել, որ օ րենս դի րը որ պես ը նդ հա նուր կա նոն ԱԱՀ-ով 
հարկ վող գոր ծարք ներ է հա մա րում այն դեպ քե րը, ե րբ ապ րանք նե րի մա տա կա րա րումն 
ի րա կա նաց վում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը որ ևէ 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 «Ա վե լաց-
ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին պար բե րու թյան 1-ին կետ), 
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սա կայն այդ ը նդ հա նուր կա նո նից օ րենս դիրն ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի-
կա կան ան ձի կող մից ի րա կա նաց ված ո րոշ 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 
ի րա կա նաց ված գոր ծարք նե րը հա մար վում են ապ րան քի մա տա կա րա րում այն դեպ քե րում, 
ե րբ օ տար վում է ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան ա ռար կա հան դի սա ցող գույք, ար-
տադ րա կան, այլ ա ռևտ րային և հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույք, նե րա ռյալ՝ շեն քե րի, 
շի նու թյուն նե րի (այդ թվում՝ ա նա վարտ (կի սա կա ռույց)), ար դյու նա բե րու թյան, ըն դեր քօգ տա-
գործ ման և այլ ար տադ րա 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 օ տար 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 «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյան «ա» են թա կետ): Դրա 
մա սին է վկա յում նաև այն հան գա ման քը, որ մեկ օ րա ցու ցային տար վա ըն թաց քում եր կու և 
ա վե լի թվով ան գամ ան ձի սե փա կա նու թյու նը կամ ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյու նը հան դի-
սա ցող նույն տե սա կի հետ ևյալ գույ քի՝ բնա կա րա նի, ա ռանձ նա տան (այդ թվում՝ ա նա վարտ 
(կի սա կա ռույց)), ան ձնա կան օգ տա գործ ման ավ տո մե քե նայի, գյու ղատն տե սա կան նշա նա-
կու թյան և բնա կա վայ րե րի հո ղե րի, ավ տոտ նա կի՝ օ տա րելն ապ րան քի մա տա կա րա րում, 
հետ ևա բար նաև՝ ԱԱՀ-ով հարկ վող գոր ծարք հա մա րե լու դեպ քերն օ րեն դի րը հս տակ պայ-
մա նա վո րել է օ տա րու մը որ ևէ ձևով կա տար վող հա տուց ման հետ՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյան «բ» են թա կե տը շա րադ րե լով հետ ևյալ կերպ. «Ան հատ 
ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից ի րա կա նաց ված գոր ծարք նե րը 
հա մար վում են ապ րան քի մա տա կա րա րում հետ ևյալ դեպ քե րում՝ (...) բ) մեկ օ րա ցու ցային 
տար վա ըն թաց քում եր կու և ա վե լի թվով ան գամ ան ձի սե փա կա նու թյու նը կամ ը նդ հա նուր 
սե փա կա նու թյու նը հան դի սա ցող նույն տե սա կի հետ ևյալ գույ քի՝ բնա կա րա նի, ա ռանձ նա
տան (այդ թվում` ա նա վարտ (կի սա կա ռույց)), ան ձնա կան օգ տա գործ ման ավ տո մե քե նայի, 
գյու ղատն տե սա կան նշա նա կու թյան և բնա կա վայ րե րի հո ղե րի, ավ տոտ նա կի՝ որ ևէ ձևով 
կա տար վող հա տուց ման դի մաց օ տար ման դեպ քե րում ապ րան քի մա տա կա րա րում է հա
մար վում այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում ե րկ րորդ և ա վե լի թվով նույն տե սա կի գույ քի օ տա
րու մը, ե թե օ տա րու մը կա տար վում է տվյալ գույ քի ձեռք բեր մա նը հա ջոր դող մեկ տա րին 
չգե րա զան ցող ժա մա նա կա հատ վա ծում, (...)», ի սկ նույն պար բե րու թյան «ա» են թա կե տը շա-
րադ րե լիս օ րեն դի րը կի րա ռել է ոչ թե «որ ևէ ձևով կա տար վող հա տուց ման դի մաց օ տար ման 
դեպ քեր» ձևա կեր պու մը, այլ՝ հետ ևյալ ձևա կեր պու մը. «Ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա
ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից ի րա կա նաց ված գոր ծարք նե րը հա մար վում են ապ րան քի 
մա տա կա րա րում հետ ևյալ դեպ քե րում՝ ա. ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան ա ռար կա 
հան դի սա ցող գույ քի, ար տադ րա կան, այլ ա ռևտ րային և հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան 
գույ քի, նե րա ռյալ՝ շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի (այդ թվում՝ ա նա վարտ (կի սա կա ռույց)), ար դյու
նա բե րու թյան, ըն դեր քօգ տա գործ ման և այլ ար տադ րա 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 օ տա րու մը, (...)»:

 Հարկ ե նք հա մա րում ար ձա նագ րել, որ սույն գոր ծը հա րուց վել է Տիգ րան Սա հա կյա նի 
կող մից ներ կա յաց ված վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա, ո րով վեր ջինս պա հան ջել է վե րաց նել 
Վար չու թյան պե տի 18.08.2016 թվա կա նի թիվ 1617/02 ո րո շու մը:

 Դա տա րա նը, մեր ժե լով հայ ցը, ի սկ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան փո փոխ թող նե լով 
Դա տա րա նի վճի ռը, եզ րա հան գել են, որ Վար չու թյան պե տի թիվ 1617/02 ո րո շումն ի րա վա-
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չափ է և կազմ ված է օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, քա նի որ Տիգ րան Սա-
հա կյա նը, ի րա կա նաց նե լով ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյան «ա» 
են թա կե տով սահ ման ված գոր ծարք (ապ րան քի մա տա կա րա րում), այն է` Եր ևան քա ղա քի 
Վար դա նանց փո ղո ցի թիվ 69/5 հաս ցե ում գտն վող շի նու թյան (ա ռևտ րի սրա հի), Եր ևան քա-
ղա քի Վար դա նանց փո ղո ցի թիվ 69/6 և թիվ 69/7 հաս ցե նե րում գտն վող հա սա րա կա կան 
նշա նա կու թյան շի նու թյուն նե րի օ տա րում, ո րոնց հան րա գու մա րային ար ժե քը (ա ռա ջի նի մա-
սով վա ճառ քի գի նը, ի սկ մյուս նե րի մա սով կա դաստ րային ար ժե քը) գե րա զան ցել է օ րեն քով 
սահ ման ված ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի շե մը, չի ներ կա յաց րել ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի 
հաշ վարկ, ի նչ պես նաև չի վճա րել այդ գոր ծարք նե րից ա ռա ջա ցած ա վե լաց ված ար ժե քի հար-
կի գու մա րը, ին չը, սա կայն, նա պար տա վոր էր կա տա րել օ րեն քի ու ժով:

 Սույն հա տուկ կար ծի քում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե 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 ե նք հա մա րում ար ձա նագ րել հետ ևյա լը.

Ամ բող ջու թյամբ հիմն ա վոր ե նք հա մա րում ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գում-
ներն այն մա սին, որ Կո մի տե ի ի րա վա բա նա կան վար չու թյան պե տի կող մից կա յաց ված թիվ 
1617/02 ո րո շումն ի րա վա չափ է և այն ան վա վեր ճա նա չե լու հիմ քե րը բա ցա կա յում են: 

Այս պես. սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Տիգ րան Սա հա կյա նը 13.05.2015 թվա կա-
նին կնք ված ան շարժ գույ քի վա ճառ քի պայ մա նագ րով Օ նիկ Այ վա զյա նին է վա ճա ռել Եր-
ևան քա ղա քի Վար դա նանց փո ղո ցի թիվ 69/5 հաս ցե ում գտն վող շի նու թյու նը (ն պա տա կային 
նշա նա կու թյու նը՝ ա ռևտ րի սրահ), որ պի սի պայ մա նագ րով նա խա տես ված ան շարժ գույ քի 
գի նը կազ մել է 57.000.000 ՀՀ դրամ: Այ նու հետև Տիգ րան Սա հա կյա նը 31.07.2015 թվա կա նին 
կնք ված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րե րով Վա լե րի Սա հա կյա նին է նվի րել 
Եր ևան քա ղա քի Վար դա նանց փո ղո ցի թիվ 69/6 և թիվ 69/7 հաս ցե նե րում գտն վող շի նու-
թյուն նե րը (ն պա տա կային նշա նա կու թյուն նե րը՝ հա սա րա կա կան):

ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի աշ խա տա կազ մի 
ի րա վա բա նա կան վար չու թյան պե տը, քն նար կե լով Տիգ րան Սա հա կյա նի վե րա բե րյալ վար-
չա կան վա րույ թի նյու թե րը, պար զել է, որ հա մա ձայն ՀՀ կա ռա վա րու թյան 30.12.2010 թվա-
կա նի թիվ 1775-Ն ո րոշ ման, ը ստ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ-
րի պե տա կան կո մի տե ի կող մից ստաց ված ան շարժ գույ քի և դրա նկատ մամբ գրանց ված 
ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րի՝ Տիգ րան Սա հա կյա նի կող մից 13.05.2015 
թվա կա նին օ տար վել է Եր ևան քա ղա քի Վար դա նանց փո ղոց 69/5 հաս ցե ում գտն վող հա սա-
րա կա կան նշա նա կու թյան ան շարժ գույ քը, ո րի պայ մա նագ րի գու մա րը կազ մել է 57.000.000 
ՀՀ դրամ, ի սկ կա դաստ րային ար ժե քը կազ մել է 10.198.402 ՀՀ դրամ, 31.07.2015 թվա կա նի 
ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րե րով Եր ևան քա ղա քի Վար դա նանց փո ղոց 
69/6 հաս ցե ում գտն վող հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան ան շարժ գույ քը (գույ քի կա դաստ-
րային ար ժե քը կազ մել է 19.598.935 ՀՀ դրամ) և Եր ևան քա ղա քի Վար դա նանց փո ղոց 69/7 
հաս ցե ում գտն վող հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան ան շարժ գույ քը (գույ քի կա դաստ րային 
ար ժե քը կազ մել է 13.441.573 ՀՀ դրամ) ան հա տույց հանձն վել է այլ ան ձի, որ պի սի գոր ծարքն 
ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի «ա» են թա կե տի ի մաս տով հա մար վում է ԱԱՀ-ով հարկ վող 
գոր ծարք, սա կայն Տիգ րան Սա հա կյա նի կող մից` ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի սահ ման ված կար գով չի հաշ վարկ-
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վել ԱԱՀ-ի գու մա րը և ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի 
Կենտ րո նի հար կային տես չու թյուն չի ներ կա յաց վել 2015 թվա կա նի 3-րդ ե ռամ սյա կի ԱԱՀ-ի 
հաշ վար կը: Մի ա ժա մա նակ, պարզ վել է, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա-
մուտ նե րի կո մի տե ի Կենտ րո նի հար կային տես չու թյան կող մից կա տար ված ժամկ ե տանց 
հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի մա սին հաշ վար կի հա մա ձայն՝ ԱԱՀ-ի գծով Տիգ րան Սա-
հա կյա նի չկա տար ված հար կային պար տա վո րու թյու նը 01.08.2016 թվա կա նի դրու թյամբ կազ-
մել է 14.397.000 ՀՀ դրամ, ո րից ա պառք՝ 6.338.102 ՀՀ դրամ, տույժ՝ 2.671.510 ՀՀ դրամ, տու-
գանք՝ 5.387.388 ՀՀ դրամ: Նշ վա ծի հի ման վրա ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան 
ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի աշ խա տա կազ մի ի րա վա բա նա կան վար չու թյան պե տը 18.08.2016 
թվա կա նին ըն դու նել է « Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված հար կային պար տա վո րու-
թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 1617/02 ո րո շու մը, ո րով 
ո րոշ վել է Տիգ րան Սա հա կյա նից գան ձել 14.397.000 ՀՀ դրամ: 

Այս պի սով, վե րոգ րյալ ի րա վա նոր մե րի և սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի 
հա մադր ման ար դյուն քում գտ նում ե նք, որ հայց վոր Տիգ րան Սա հա կյա նի կող մից կա տար վել 
է ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տի ի մաս տով ապ րան-
քի մա տա կա րա րում հա մար վող, հետ ևա բար նաև՝ ԱԱՀ-ով հարկ վող գոր ծարք: Մաս նա վո-
րա պես՝ հայց վոր Տիգ րան Սա հա կյա նի կող մից 13.05.2015 թվա կա նին կնք ված ան շարժ գույ քի 
վա ճառ քի պայ մա նագ րով 57.000.000 ՀՀ դրա մով օ տար վել է Եր ևան քա ղա քի Վար դա նանց 
փո ղո ցի թիվ 69/5 հաս ցե ում գտն վող շի նու թյու նը (ն պա տա կային նշա նա կու թյու նը՝ ա ռևտ րի 
սրահ), ի սկ 31.07.2015 թվա կա նին կնք ված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րե-
րով ան հա տույց ե ղա նա կով (ն վի րատ վու թյուն) օ տար վել են Եր ևան քա ղա քի Վար դա նանց 
փո ղո ցի թիվ 69/6 և թիվ 69/7 հաս ցե նե րում գտն վող շի նու թյուն նե րը (ն պա տա կային նշա-
նա կու թյուն նե րը՝ հա սա րա կա կան), ո րոնց կա դաստ րային ար ժեք նե րը կազ մել են հա մա պա-
տաս խա նա բար 19.598.935 ՀՀ դրամ և 13.441.573 ՀՀ դրամ: Նշ վա ծից հետ ևում է, որ հայց վոր 
Տիգ րան Սա հա կյա նի կող մից կա տար վել է 90.040.508 ՀՀ դրա մի (57.000.000 + 19.598.935 + 
13.441.573) ապ րան քի մա տա կա րա րում, որ պի սի պա րա գա յում ԱԱՀ-ի շե մը՝ 58,35 մլն դրա մը, 
գե րա զան ցող մա սը՝ ԱԱՀ-ով հարկ վող շր ջա նա ռու թյու նը, կազ մում է 31.690.508 ՀՀ դրամ 
(90.040.508 - 58.350.000), ի սկ ԱԱՀ-ի 20 տո կոսն էլ կազ մում է 6.338.102 ՀՀ դրամ: Մի ա ժա-
մա նակ, հաշ վի առ նե լով, որ Տիգ րան Սա հա կյա նի կող մից ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով և 
ժամկ ետ նե րում հար կային մար մին չի ներ կա յաց վել ԱԱՀ-ի հաշ վարկ և վճա րում չի կա տար-
վել, հար կային մարմն ի կող մից ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող « Հար կե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի (ու ժը կորց րել է 01.01.2018 թվա կա նին) 23-րդ և 24-րդ հոդ ված նե րով սահ-
ման ված կար գով և չա փե րով ի րա վա ցի ո րեն հաշ վարկ վել են տույ ժեր՝ 2.671.510 ՀՀ դրա մի 
չա փով, ի նչ պես նաև տու գանք՝ 5.387.388 ՀՀ դրա մի չա փով:

Ն ման պայ ման նե րում գտ նում ե նք, որ Դա տա րա նը հայ ցը մեր ժե լիս, ի սկ Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նը Դա տա րա նի վճիռն ան փո փոխ թող նե լիս ի րա վա ցի ո րեն են հաս տատ ված 
հա մա րել այն փաս տա կան հան գա ման քը, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան 
ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի կող մից կա տար ված՝ Տիգ րան Սա հա կյա նի` ԱԱՀ-ի գծով պար տա-
վո րու թյան հաշ վարկ ներն ամ բող ջու թյամբ կա տար վել են ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե րը վկա յա կոչ ված նոր-
մե րով սահ ման ված կար գով և դրանք բխում են վեր ջի նիս կող մից կնք ված գոր ծարք նե րի 
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ար ժեք նե րից (պայ մա նագ րից և կա դաստ րային ար ժեք նե րից), և եզ րա հան գել, որ Կո մի տե ի 
աշ խա տա կազ մի ի րա վա բա նա կան վար չու թյան պե տի 18.08.2016 թվա կա նի « Հարկ վճա րո-
ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա 
գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 1617/02 ո րոշ մամբ Տիգ րան Սա հա կյա նին ա ռա ջադր ված 
ԱԱՀ-ի պար տա վո րու թյունն ի րա վա չափ վար չա կան ա կտ է, հետ ևա բար ի րա վա հա րա բե րու-
թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի խախտ մամբ 
ըն դուն ված լի նե լու հիմ քով սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու 
մա սին Վճ ռա բեկ դա տա րա նի եզ րա հան գումն ե րը մեր դի տարկ մամբ չեն բխում վկա յա կոչ-
ված օ րեն քի կար գա վո րումն ե րից:

2. Ի նչ վե րա բե րում է վճ ռա բեկ բո ղո քի ե րկ րորդ հիմ քին, այն է՝ վար չա կան վա րույ թում 
Տիգ րան Սա հա կյա նի լս ված լի նե լու ի րա վուն քի խախտ մա նը, ա պա գտ նում ե նք, որ այդ հիմ-
քը չէր կա րող քն նարկ ման ա ռար կա դառ նալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից և նաև հիմք 
հան դի սա նալ վար չա կան ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու-
թյամբ: 

Այս պես. ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր 
ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի ան-
կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ 
ժամկ ե տում քն նու թյան ի րա վունք:

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

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը 
պար տա վոր է ա պա հո վել, որ կող մերն ու նե նան հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ գոր ծի քն-
նու թյան ամ բողջ ըն թաց քում, նե րա ռյալ` յու րա քան չյուր կող մին ըն ձե ռել քնն վող գոր ծի վե րա-
բե րյալ իր դիր քո րո շու մը ներ կա յաց նե լու լի ար ժեք հնա րա վո րու թյուն։

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն (այ սու հետ՝ ՄԻ ԵԴ) ար տա հայ տել է 
այն դիր քո րո շու մը, որ այն դեպ քե րում, ե րբ դա տաքն նու թյու նը նե րա ռում է հա կա դիր մաս-
նա վոր շա հեր,  կող մե րի  հա վա սա րու թյան պա հան ջը, ո րն ար դար դա տաքն նու թյուն հաս կա-
ցու թյան հատ կա նիշ նե րից մեկն է, են թադ րում է, որ յու րա քան չյուր կող մին ող ջա միտ հնա-
րա վո րու թյուն պետք է տր վի ներ կա յաց նե լու իր փաս տարկ նե րը, նե րա ռյալ` ա պա ցույց ներ 
այն պի սի պայ ման նե րում, ո րոնք նրան չեն դնում է ա կա նո րեն ա վե լի նվազ բա րեն պաստ 
պայ ման նե րում հա մե մա տած հա կա ռակ կող մի հետ (տե՛ս, Նել սի դա Նի կո ղո սյա նը և Գվի դոն 
Մել քո նյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի թիվ 11724/04 և 13350/04 գան գատ նե րով ՄԻ ԵԴ 06.12.2007 
թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 37):

 Վար չա կան դա տա վա րու թյու նում կող մե րի մր ցակ ցու թյան և ի րա վա հա վա սա րու թյան 
սկզ բուն քի մաս նա վոր դրս ևո րումն ե րից մեկն այն է, որ վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր 
է նախ և ա ռաջ ա պա հո վել գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք ներն ի պաշ տո նե («ex officio») 
պար զե լու սկզ բուն քը, ո րը հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճե րից բխող 
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գոր ծե րի քն նու թյան ըն թաց քում վար չա կան դա տա րա նին օժ տում է ակ տիվ դե րա կա տա րու-
թյամբ, ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ար դյու նա վե տո րեն ա պա հո վե լու իշ խա նա կան լի ա-
զո րու թյուն նե րով օ ժտ ված սուբյեկտ նե րի ըն դու նած ի րա վա կան ակ տե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ու ան գոր ծու թյուն նե րի դեմ ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց հան րային սուբյեկ տիվ 
ի րա վունք նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա ցու մը: 

Անդ րա դառ նա լով նշ ված սկզ բուն քի է ու թյա նը՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շումն ե-
րից մե կում ար ձա նագ րել է, որ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք ներն ի պաշ տո նե պար զե-
լու («ex officio») սկզ բուն քի հա մա ձայն՝ դա տա րա նի ակ տիվ դե րա կա տա րու թյունն ար տա-
հայտ վում է, մաս նա վո րա պես, ո րո շա կի դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լիս 
դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին օ ժան դա կե լու՝ վար չա կան դա տա րա նի պար տա կա նու-
թյամբ: Այս պես, գործ նա կա նում հնա րա վոր են դեպ քեր, ե րբ ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա-
կան ան ձինք՝ որ պես վար չա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից ներ, ա կն կա լե լով վար չա կան 
դա տա վա րու թյան կար գով վե րա կանգ նել ի րենց խախտ ված ի րա վունք նե րը, հայ ցա դի մու մը 
ներ կա յաց նում են ձևա կան սխալ նե րով, ճիշտ չեն ը նտ րում ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քով սահ ման ված հա մա պա տաս խան հայ ցա տե սա կը կամ ճիշտ չեն ձևա կեր պում 
ի րենց հայ ցային պա հանջ նե րը կամ ճիշտ չեն տար բե րա կում հիմն ա կան ու ա ծան ցյալ պա-
հանջ նե րը կամ ներ կա յաց նում են ոչ բա վա րար փաս տա կան տվյալ ներ: Նշ ված դեպ քե րում 
վար չա կան դա տա րա նի՝ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին օ ժան դա կե լու պար տա կա նու-
թյու նը ստա նում է գործ նա կան մեծ նշա նա կու թյուն, քա նի որ հայ ցա դի մումն ե րում առ կա 
ձևա կան սխալ նե րը մատ նան շե լու, ի նչ պես նաև ոչ հս տակ հայ ցային պա հանջ նե րը ճշ տե-
լու, ոչ ճիշտ հայ ցա տե սակ նե րը պատ շաճ հայ ցա տե սակ նե րով փո խա րի նե լու, հիմն ա կան և 
ա ծան ցյալ պա հանջ նե րը տար բե րա կե լու, ոչ բա վա րար փաս տա կան տվյալ նե րը հա մալ-
րե լու վե րա բե րյալ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին ա ռա ջարկ ա նե լու վար չա կան դա տա-
րա նի պար տա կա նու թյան պատ շաճ կա տար ման պայ ման նե րում ա պա հով վում է ոչ մի այն 
ար դյու նա վետ դա տաքն նու թյու նը, այլ նաև ան ձի խախտ ված ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ 
դա տա կան պաշտ պա նու թյու նը (տե՛ս, Ա լեք սանդր Կա րա լով ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե
տա րա նի թիվ ՎԴ/4315/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա
կա նի ո րո շու մը):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի հա մա տեքս տում հարկ ե նք հա մա րում ար ձա-
նագ րել, որ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լիս դա տա վա րու թյան մաս նա կից-
նե րին օ ժան դա կե լու պար տա կա նու թյու նը դա տա րա նը պետք է ի րաց նի այն պես, որ պես զի 
դրա ար դյուն քում, ի թիվս այլ նի, ոչ բա վա րար փաս տա կան տվյալ նե րը հա մալր վե լու հետ-
ևան քով հայց վո րը հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ներ կա յաց նե լու իր պա հանջ նե րը հիմն ա վո րող 
լրա ցու ցիչ փաս տարկ ներ և ա պա ցույց ներ, ի սկ պա տաս խա նո ղը հա վա սա րա պես հնա րա վո-
րու թյուն ու նե նա ա ռար կել այդ փաս տարկ նե րի դեմ՝ ներ կա յաց նե լով իր ա ռար կու թյուն նե րը 
հիմն ա վո րող ա պա ցույց ներ: 

Այ դու հան դերձ հարկ ե նք հա մա րում ը նդ գծել, որ յու րա քան չյուր գոր ծով մատ նանշ-
ման պար տա կա նու թյան կա տա րու մը պետք է կա տար վի այն հաշ վառ մամբ, որ չխախտ վի 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
ի րա վուն քի ի րաց ման հիմն ա կան սկզ բունք նե րից մե կը՝ տնօ րին չա կա նու թյան (դիս պո զի տի-
վու թյան) սկզ բուն քը, ո րն ան ձի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րեն քով նրան տր ված հնա րա-
վո րու թյունն է սե փա կան հայե ցո ղու թյամբ տնօ րի նե լու իր նյու թա կան և դա տա վա րա կան 
ի րա վունք նե րը և դրանց պաշտ պա նու թյան ե ղա նակ նե րը: 
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Անդ րա դառ նա լով նշ ված սկզ բուն քի է ու թյա նը՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին 
ո րո շումն ե րից մե կով ար ձա նագ րել է, որ տնօ րին չա կա նու թյան (դիս պո զի տի վու թյան) սկզ-
բունքն ան ձանց հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ի նք նու րույն ո րո շել՝ դի մել, թե չդի մել դա տա րան 
ի րենց ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա մար, 
այ սինքն՝ ի րա կա նաց նել, թե չի րա կա նաց նել ի րենց դա տա կան պաշտ պա նու թյան հիմն ա կան 
ի րա վուն քը: Ան ձինք ի րենց դա տա կան պաշտ պա նու թյան հիմն ա կան ի րա վունքն ի րաց նե լիս, 
ի նչ պես նաև դա տա րան ներն ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս պետք է ա ռաջ նորդ վեն 
վե րը նշ ված սկզ բուն քով։ Դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա ցու մը տնօ րին չա կա-
նու թյան (դիս պո զի տի վու թյան) սկզ բուն քի հի ման վրա ան ձի հա մար ե րաշ խա վո րում է նաև 
հայ ցի ա ռար կան և հիմքն ի նք նու րույն ո րո շե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն: (...) Վար չա-
կան դա տա րա նը պար տա վոր է ի նք նու րույն ո րո շել վե ճի լուծ ման հա մար կի րա ռե լի են թա-
կա ի րա վա կան նոր մե րը, ա պա ձեռ նար կել հա մար ժեք մի ջոց ներ՝ գործն ի պաշ տո նե քն նե լու 
հա մար: Այս պես, օ րի նակ՝ վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծի շր ջա նակ նե-
րում նախ նա կան դա տա կան նիս տում պար զե լով վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը և 
կի րառ ման են թա կա ի րա վա կան ակ տե րի շր ջա նա կը, վար չա կան դա տա րա նը մատ նանշ ման 
իր լի ա զո րու թյունն ի րաց նե լիս պար տա վոր է քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել վար չա կան ակ-
տի ի րա վա չա փու թյան վրա ազ դե ցու թյուն ու նե ցող հնա րա վոր բո լոր հան գա մանք նե րը, այդ 
թվում՝ ա րդյո՞ք պահ պան վել են այդ ակ տի ըն դուն մանն ո ւղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թա-
ցա կար գային բո լոր կա նոն նե րը, և ա րդյո՞ք ճիշտ են մեկ նա բան վել ու կի րառ վել վար չա կան 
ակ տի հիմ քում ըն կած նյու թա կան ի րա վուն քի նոր մե րը: Այլ կերպ ա սած՝ վի ճարկ ման հայ ցի 
հի ման վրա հա րուց ված գոր ծի շր ջա նակ նե րում վար չա կան դա տա րա նը, ան կախ հայց վո րի 
կող մից վկա յա կոչ ված ի րա վա կան հիմ քե րից, պետք է մատ նան շի նաև ող ջամ տո րեն հնա րա-
վոր բո լոր այն ի րա վա կան նոր մե րը, ո րոնց խախ տու մը կա րող է հիմք հան դի սա նալ վար չա-
կան ակ տի ան վա վե րու թյան հա մար և ա ռա ջար կի հայց վո րին դրանք հա մալ րել հա մա պա-
տաս խան փաս տա կան տվյալ նե րով: Մի ա ժա մա նակ հաշ վի առ նե լով տնօ րին չա կա նու թյան 
սկզ բուն քի բո վան դա կու թյու նը և դրա կի րա ռե լի ու թյու նը նաև վար չա կան դա տա վա րու թյու-
նում, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը գնա հա-
տե լիս հե տա գա դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ժա մա նակ վար չա կան 
դա տա րա նը կաշ կանդ ված է շա հագր գիռ ան ձի կա մա հայտ նու թյամբ: Մաս նա վո րա պես՝ այն 
դեպ քում, ե րբ հայց վո րը դա տա րա նի կող մից մատ նանշ ման լի ա զո րու թյան ի րա կա նա ցու մից 
հե տո պն դում է, որ վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը գնա հատ վի մի այն ո րո շա կի ի րա-
վա կան նոր մի և ը ստ այդմ ներ կա յաց ված փաս տա կան հան գա մանք նե րի շր ջա նակ նե րում, 
վար չա կան դա տա րա նը գոր ծի հե տա գա քն նու թյու նը պետք է ի րա կա նաց նի և գործն ը ստ 
է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տում վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը գնա հա տի մի այն 
այդ ի րա վա կան և փաս տա կան հիմ քե րի շր ջա նակ նե րում: Մինչ դեռ այն դեպ քում, ե րբ հայց-
վո րը ևս գտ նում է, որ դա տա րա նը վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը պետք է ստու գի 
ամ բողջ ծա վա լով, դա տա րա նը վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծի շր ջա նակ-
նե րում պար տա վոր է ձեռ նար կել ող ջամ տո րեն հնա րա վոր բո լոր մի ջոց նե րը վար չա կան ակ-
տի ի րա վա չա փու թյունն ամ բողջ ծա վա լով գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ ա պա ցույց ներն 
ու տե ղե կու թյուն նե րը ձեռք բե րե լու ո ւղ ղու թյամբ (տե’ս Ա/Ձ Գևորգ Դավ թյանն ը նդ դեմ ՀՀ ԿԱ 
պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի Մաշ տո ցի հար կային տես չու թյան թիվ ՎԴ/2976/05/15 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.11.2018 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով վի ճարկ ման 
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հայ ցով գոր ծի քն նու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին՝ ար ձա նագ րում ե նք, որ յու րա քան-
չյուր գոր ծով դա տա րանն ոչ մի այն ի նք նու րույն ո րո շում է վե ճի լուծ ման հա մար կի րառ ման 
են թա կա ի րա վա կան նոր մե րը, այլ նաև կող մե րի հետ քն նար կում և ո րո շում է ա պա ցու ցում 
պա հան ջող փաս տե րի շր ջա նա կը։ Նշ վա ծից հետ ևում է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ կող մե-
րից մեկն ա ռա ջադ րում է քն նարկ ման են թա կա որ ևէ հարց, ո րի ա ռն չու թյամբ կա րող է ա ռա-
ջա նալ ա պա ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի շր ջա նակ, ա պա դա տա րա նը պար տա վոր է այն 
նե րա ռել այդ շր ջա նա կի մեջ և ա պա ցուց ման բե ռի բաշխ ման կա նոն նե րին հա մա պա տաս-
խան կող մե րից պա հան ջել դա տա րան ներ կա յաց նել ան հրա ժեշտ ա պա ցույց ներ: Մինչ դեռ, 
ե թե կող մե րը չեն ա ռա ջադ րում քն նարկ ման են թա կա որ ևէ հարց կամ չեն վի ճար կում որ ևէ 
փաս տա կան հան գա մանք ու դա տա րա նի գնա հատ մամբ վե ճի լուծ ման հա մար նոր փաս-
տեր պար զե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է, ա պա հե տա գա յում դա տա րա նի վճի ռը 
բո ղո քար կե լիս դա տա վա րու թյան մաս նա կից ներն ի րա վունք կու նե նան վկա յա կո չե լու որ ևէ 
փաստ մի այն այն դեպ քում, ե թե դա տա րա նը չի ձեռ նար կել ող ջամ տո րեն հնա րա վոր բո լոր 
մի ջոց նե րը վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյունն ամ բողջ ծա վա լով գնա հա տե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ ա պա ցույց ներն ու տե ղե կու թյուն նե րը ձեռք բե րե լու ո ւղ ղու թյամբ, ին չի ար դյուն-
քում դա տա վա րու թյան մաս նա կի ցը զրկ վել է քն նարկ վող հար ցի վե րա բե րյալ իր դիր քո րո-
շումն ար տա հայ տե լու և փաս տարկ ներ ու ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու ի րա վունքն ի րաց նե-
լու ի րա կան հնա րա վո րու թյու նից: 

Այս պի սով, գտ նում ե նք, որ ե թե վի ճարկ ման հայ ցով գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ դա-
տա վա րու թյան մաս նա կի ցը վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը չի վի ճար կել որ ևէ հիմ-
քով, ի սկ դա տա րա նը, ել նե լով գոր ծով պարզ ված հան գա մանք նե րից, ան հրա ժեշտ չի հա-
մա րել նշ ված հիմ քի ա ռն չու թյամբ ո րո շա կի հար ցեր պար զելն ու ա պա ցույց ներ պա հան ջե լը, 
ա պա հե տա գա յում դա տա րա նի վճի ռը վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քար կե լիս դա տա վա-
րու թյան մաս նա կից նե րը չեն կա րող վե րաքն նիչ բո ղո քում նե րա ռել վար չա կան ակ տի ան վա-
վե րու թյան նոր հիմք, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ դա պայ մա նա վոր ված է դա տա րա նի 
կող մից գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք ներն ի պաշ տո նե պար զե լու («ex officio») սկզ բուն քի 
խախտ ման փաս տով:

Գտ նում ե նք, որ վի ճարկ ման հայ ցով գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում վար չա կան ակ տի 
ի րա վա չա փու թյան վրա ազ դե ցու թյուն ու նե ցող բո լոր հիմ քե րը քն նարկ ման ա ռար կա դարձ-
նե լու պա րա գա յում մի այն կա պա հով վի վար չա կան դա տա վա րու թյու նը կող մե րի ի րա վա-
հա վա սա րու թյան հի ման վրա ի րա կա նաց նե լու հիմն ա րար սկզ բուն քի պահ պա նու մը, քա նի 
որ վեր ջին ներս հնա րա վո րու թյուն կու նե նան քն նարկ վող հար ցի վե րա բե րյալ ար տա հայ տե-
լու ի րենց դիր քո րո շումն ու փաս տարկ նե րը և ներ կա յաց նել ա պա ցույց ներ: Այ դու հան դերձ 
գործ նա կա նում հնա րա վոր են դեպ քեր, ե րբ դա տա րա նի կող մից գոր ծի փաս տա կան հան-
գա մանք ներն ի պաշ տո նե պար զե լու (“ex officio”) սկզ բուն քի խախտ ման պատ ճա ռով վար-
չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը դա տա րա նում ստուգ վի ոչ ամ բողջ ծա վա լով, ո ւս տի այդ 
պա րա գա յում դա տա վա րու թյան մաս նա կիցն ի րա վունք ու նի վե րաքն նիչ բո ղո քում նե րա ռել 
վար չա կան ակ տի ան վա վե րու թյան նոր հիմք և վե րաքն նիչ դա տա րանն էլ պար տա վոր է ան-
դրա դառ նալ այդ հիմ քին: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շումն ե րից մե կում ան դրա դառ նա լով այն ի րա վա-
կան հար ցին, թե կա րո՞ղ է ա րդյոք վե րաքն նիչ դա տա րա նը դա տա կան ա կտ կա յաց նել 
այն պի սի հիմ քով, ո րը քն նու թյան ա ռար կա չի դարձ վել վար չա կան դա տա րա նում և վկա-
յա կոչ ված չէ վե րաքն նիչ բո ղո քում, ար ձա նագ րել է, որ վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մի կող-
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մից` չի կա րող սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ դուրս գալ վար չա կան դա տա րա նում գոր ծի 
քն նու թյան շր ջա նակ նե րից, այ սինքն՝ ա ռանց վե րաքն նիչ բո ղո քում հա մա պա տաս խան 
հիմ քի առ կա յու թյան կա յաց նել դա տա կան ա կտ այն ի րա վա կան և փաս տա կան հիմ-
քե րով, ո րոնք ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում քն նու թյան ա ռար կա չեն դարձ վել: Ի սկ 
մյուս կող մից՝ վե րաքն նիչ բո ղո քում վար չա կան դա տա րա նի կող մից քն նու թյան ա ռար կա 
չդարձ ված հիմ քի առ կա յու թյան դեպ քում վե րաքն նիչ դա տա րա նը պար տա վոր է ը ստ է ու-
թյան քն նու թյան ա ռար կա դարձ նել նաև վե րաքն նիչ բո ղո քի այդ հիմ քը՝ այս պա րա գա-
յում չսահ մա նա փակ վե լով վար չա կան դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան շր ջա նակ նե րով: 
 Փաս տո րեն, վար չա կան դա տա վա րու թյու նում գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք ներն ի պաշ-
տո նե պար զե լու («ex officio») սկզ բուն քի ու ժով վե րաքն նիչ դա տա րա նը պար տա վոր է ձեռ-
նար կել ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ վե րաքն նիչ բո ղո քի բո լոր հիմ քերն ը ստ է ու թյան քն նու թյան 
ա ռար կա դարձ նե լու հա մար՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե վե րաքն նիչ բո ղո քում վկա յա-
կոչ ված այս կամ այն հիմ քը վար չա կան դա տա րա նում քն նարկ վել է, թե՝ ոչ: Ի սկ այն դեպ-

 րբ վե րաքն նիչ բո ղո  յա կոչ ված չէ այն պի սի հիմք, ո րի վե րա բե րյալ վար-
չա կան դա տա րա    րա կա նաց վել, ա պա վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի 
կա  չա կան դա տա րա  ծի քն  թյան շր ջա նակ նե րից և կա-
յաց նել դա տա կան ա կտ վե րաքն նիչ բո ղո  կա յա կոչ ված և վար չա կան դա տա րա-

  թյան ա ռար կա չդարձ ված հիմ քով (տե՛ս Ա/Ձ Գևորգ Դավ թյանն ը նդ դեմ ՀՀ ԿԱ 
պե տա կան ե կա  նե րի կո մի տե ի Մաշ տո ցի հար կային տես  թյան թիվ ՎԴ/2976/05/15 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.11.2018 թվա կա նի ո րո  մը): 

Այս պի սով, եզ րա հան գում ե նք, որ վար չա կան դա տա րա նի կող մից քն նու թյան ա ռար կա 
չդարձ ված, սա կայն վե րաքն նիչ բո ղո քում նշ ված հիմ քը վե րաքն նիչ դա տա րա նը պար տա վոր 
է ը ստ է ու թյան քն նու թյան ա ռար կա դարձ նել՝ չսահ մա նա փակ վե լով վար չա կան դա տա րա-
նում գոր ծի քն նու թյան շր ջա նակ նե րով: Միև նույն ժա մա նակ, սա կայն, վե րաքն նիչ դա տա րա-
նը չի կա րող քն նու թյան ա ռար կա դարձ նել այն պի սի հիմք, ո րի վե րա բե րյալ ոչ մի այն վար-
չա կան դա տա րա նում քն նու թյուն չի ի րա կա նաց վել, այլ նաև այդ հիմ քով վե րաքն նիչ բո ղոք 
չի ներ կա յաց վել:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո դի տար կե լով ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 155-րդ հոդ վա ծի կա նո նա կար գու մը, հա մա ձայն ո րի՝ վե րաքն-
նու թյան կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա դա տա կան ակ տը չի կա րող բո ղո քարկ վել վճ ռա-
բեկ դա տա րան, ե թե այն հիմ քե րով չի բո ղո քարկ վել վե րաքն նիչ դա տա րա , 
բա ցա ռու թյամբ սույն օ րենսգր քի 156-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված դեպ քի (դա-
տա վա  թյան մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց կող մից բո ղոք ներ կա յաց նե լը), հան գում ե նք 
այն եզ րա կա ցու թյան, որ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի վճ ռի դեմ որ ևէ հիմ քով կամ հիմ քե րով 
վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց ված չլի նե լու պա րա գա յում դա տա վա րու թյան մաս նա կի ցը չի 
կա րող այդ հիմ քով ներ կա յաց նել վճ ռա բեկ բո ղոք, ի սկ ներ կա յաց նե լու պա րա գա յում էլ ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րանն ի րա վա սու չէ այդ հիմ քը դարձ նել քն նարկ ման ա ռար կա:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ պա հան ջե լով վե րաց նել Կո մի տե ի ի րա վա բա նա կան 
վար չու թյան պե տի 18.08.2016 թվա կա նի թիվ 1617/02 ո րո շու մը, Տիգ րան Սա հա կյա նը վար չա-
կան վա րույ թում իր լս ված լի նե լու ի րա վուն քի խախ տու մը, որ պես ան վա վե րու թյան հիմք, չի 
վկա յա կո չել ո ՛չ ՀՀ վար չա կան դա տա րան ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մով, ո ՛չ էլ ՀՀ վար չա-
կան դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում և այդ հիմ քը ՀՀ վար չա կան դա տա րա նում 
քն նարկ ման ա ռար կա չի դար ձել: Նշ ված հիմ քը չի վկա յա կոչ վել նաև Տիգ րան Սա հա կյա նի 
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կող մից ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քում: Ա վե լին, վար չա կան վա րույ թում իր լս ված լի-
նե լու ի րա վուն քի խախտ ման հիմ քը չի վկա յա կոչ վել նույ նիսկ Տիգ րան Սա հա կյա նի կող մից 
ներ կա յաց ված ա ռա ջին վճ ռա բեկ բո ղո քում: Նշ ված հիմ քը վկա յա կոչ վել է մի այն «Վճ ռա բեկ 
բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 25.07.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ 
ար ձա նագր ված սխալ նե րը շտ կե լուց հե տո կր կին ներ կա յաց ված վճ ռա բեկ բո ղո քում, հետ-
ևա բար գտ նում ե նք, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը չէր կա րող քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել 
վար չա կան վա րույ թում Տիգ րան Սա հա կյա նի լս ված լի նե լու ի րա վուն քի խախտ ման հիմ քը: 
Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, քն նար կե լով և հաս տատ ված հա մա րե լով վար չա կան վա-
րույ թում Տիգ րան Սա հա կյա նի լս ված լի նե լու ի րա վուն քի խախտ ման փաս տը, ան վա վեր է 
ճա նա չել Կո մի տե ի ի րա վա բա նա կան վար չու թյան պե տի 18.08.2016 թվա կա նի թիվ 1617/02 
ո րո շու մը, Կո մի տե ին զր կե լով նշ ված հար ցի վե րա բե րյալ իր դիր քո րո շումն ար տա հայ տե լու 
և փաս տարկ ներ ու ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու ի րա վունքն ի րաց նե լու ի րա կան հնա րա վո-
րու թյու նից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Տիգ րան Սա հա կյա նի լս ված լի նե լու ի րա վուն քի խախտ ման փաս-
տը հաս տատ ված հա մա րե լու հիմ քում դրել է այն դա տո ղու թյու նը, որ Կո մի տեն 18.08.2016 
թվա կա նի թիվ 1617/02 ո րոշ մանն ո ւղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում լսումն եր չի 
ան ցկաց րել և փո խա րե նը, 10.08.2016 թվա կա նին կազմ ված ծա նու ցագ րով Տիգ րան Սա հա-
կյա նին ա ռա ջարկ վել է ե ռօ րյա ժամկ ե տում Կո մի տե ի աշ խա տա կազ մի ի րա վա բա նա կան 
վար չու թյուն ներ կա յաց նել իր գրա վոր բա ցատ րու թյուն նե րը և/ կամ ա ռար 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 օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված լսումն ե րին՝ լսումն եր չանց կաց նե լու, 
ի նչ պես նաև վար չա կան վա րույ թը մի այն եզ րա փա կիչ փու լով ի րա կա նաց նե լու հիմ քե րի բա-
ցա կա յու թյան պայ ման նե րում։ Ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ Կո մի-
տե ի 18.08.2016 թվա կա նի թիվ 1617/02 ո րոշ մանն ո ւղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում 
լսումն եր չանց կաց նե լու հետ ևան քով Տիգ րան Սա հա կյա նը ոչ ի րա վա չափ կեր պով զրկ վել է 
իր նկատ մամբ հար կային պար տա վո րու թյուն ներ ա ռա ջադ րե լուն ո ւղղ ված վար չա կան վա-
րույ թի լսումն ե րի շր ջա նա կում գոր ծի քն նարկ ման և լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն 
ու նե ցող հար ցե րի կա պակ ցու թյամբ դիր քո րո շումն եր, ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու և այլ 
ըն թա ցա կար գային գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով վար չա կան մարմն ի վերջ նա կան ո րոշ ման 
վրա ազ դե լու հնա րա վո րու թյու նից։

 Մինչ դեռ ան դրա դառ նա լով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րոգ րյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն-
նե րին՝ հարկ ե նք հա մա րում ար ձա նագ րել հետ ևյա լը.

 Նախ՝ ի նչ պես վե րը նշ վեց, վար չա կան վա րույ թում իր լս ված լի նե լու ի րա վուն քի 
խախ տու մը, որ պես ան վա վե րու թյան հիմք Տիգ րան Սա հա կյա նը չի վկա յա կո չել ո ՛չ ՀՀ 
վար չա կան դա տա րան ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մով, ո ՛չ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նում 
գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում, ո ՛չ էլ վե րաքն նիչ բո ղո քով, հետ ևա բար ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 155-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վոր ման հա մա ձայն՝ այդ հիմ քով 
չէր կա րող ներ կա յաց նել վճ ռա բեկ բո ղոք: 

Երկ րորդ՝ ի նչ պես հայ ցա դի մու մում, այն պես էլ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ-
տում առ կա է նշում այն մա սին, որ Տիգ րան Սա հա կյա նի ներ կա յա ցուց չի կող մից վար չա կան 
մարմն ին են ներ կա յաց վել ա ռար կու թյուն ներ: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ վար չա կան դա տա րան 
ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մում հայց վո րի ներ կա յա ցու ցի չը նշել է, որ « Տիգ րան Սա հա կյա
նից չվ ճար ված հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը գան ձե լու վե րա բե րյալ ի րա կա նաց վել է 
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վար չա կան վա րույթ, ո րի ըն թաց քում Տիգ րան Սա հա կյա նի ներ կա յա ցու ցիչ՝ Հա կոբ Սա ֆա
րյա նի կող մից ներ կա յաց վել են ա ռար կու թյուն ներ (...)», ի սկ վե րաքն նիչ բո ղո քում նշել է, որ 
« Տիգ րան Սա հա կյա նի կող մից Տես չու թյանն են ներ կա յաց վել գրա վոր ա ռար կու թյուն ներ: (...) 
Տիգ րան Սա հա կյա նը կր կին ներ կա յաց րել է գրա վոր ա ռար կու թյուն ներ իր կող մից ի րա կա
նաց ված գոր ծարք նե րը ա վե լաց ված ար ժե քի հար կով հարկ վող գոր ծարք հա մար վե լու կա
պակ ցու թյամբ:»: Ը նդ ո րում, ստո րա դաս դա տա րան նե րում հայց վո րը վար չա կան ակ տը վի-
ճար կե լու հիմ քում դրել է ոչ թե այն հան գա ման քը, որ ին քը ծա նուց ված չի ե ղել վար չա կան 
վա րույ թի լսումն ե րի ան ցկաց ման ժա մա նա կի և վայ րի մա սին, ին չի հետ ևան քով խախտ վել 
է իր լս ված լի նե լու ի րա վուն քը, այլ՝ այն, որ պա տաս խա նող վար չա կան մարմն ի կող մից չի 
պատ ճա ռա բան վել իր ա ռար կու թյուն նե րը չըն դու նե լը, ին չը ևս վկա յում է այն մա սին, որ վար-
չա կան մար մինն ա պա հո վել է ան ձի լս ված լի նե լու ի րա վուն քի ի րա ցու մը: 

Եր րորդ՝ թեև տվյալ դեպ քում վար չա կան վա րույ թում իր լս ված լի նե լու ի րա վուն քի 
խախտ ման հիմ քով մեր հա մոզ մամբ առ հա սա րակ չէր կա րող ներ կա յաց վել վճ ռա բեկ բո-
ղոք՝ նույն հիմ քով վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց ված չլի նե լու պատ ճա ռով, այ դու հան դերձ, 
ե թե նույ նիսկ ստո րա դաս դա տա րան նե րում չներ կա յաց ված ու քն նարկ ման ա ռար կա չդարձ-
ված հիմ քը ևս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դարձ նում է քն նարկ ման ա ռար կա, ա պա այդ հիմ քով 
վար չա կան ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու հետ ևան քով (այլ ոչ թե Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
ո րո շու մը բե կա նե լով ու գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լով) խախտ վում է վար չա կան դա տա-
վա րու թյու նում կող մե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բուն քը, քա նի որ Կո մի տեն զրկ վում է 
ստո րա դաս դա տա րան նե րում չներ կա յաց ված ու քն նարկ ման ա ռար կա չդարձ ված հիմ քի վե-
րա բե րյալ ա ռար կու թյուն ներ և ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու ի րա վունքն ի րաց նե լու ի րա կան 
հնա րա վո րու թյու նից: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ գտ նում ե նք, որ 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան փո փոխ թող նե լով Կո մի տե ի ի րա վա բա նա կան վար չու թյան պե-
տի 18.08.2016 թվա կա նի թիվ 1617/02 ո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու Տիգ րան Սա հա կյա նի 
պա հան ջը մեր ժե լու մա սին Դա տա րա նի վճի ռը, կա յաց րել է գործն ը ստ է ու թյան ճիշտ լու-
ծող դա տա կան ա կտ, ո ւս տի Տիգ րան Սա հա կյա նի կող մից ներ կա յաց ված վճ ռա բեկ բո ղո-
քի հիմ քե րի առ կա յու թյու նը բա վա րար չէր կա րող լի նել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը 
բե կա նե լու հա մար: Հետ ևա բար սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ էր կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս 
դա տա րա նի դա տա կան ա կտն ան փո փոխ թող նե լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը: 

 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ Ռ. Հա կոբյան
Մ. Դր մեյան

 Գ. Հա կոբյան
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ     Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ2/0073/05/16 
դա տա րա նի ո րո շում         2019թ.
 Վար չա կան գործ թիվ  ՎԴ2/0073/05/16
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Ա ռա քե լյան
 Դա տա վոր ներ՝ Հ. Բեդ ևյան 
 Ա. Բա բա յան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
զե կու ցող Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա-

մուտ նե րի կո մի տե ի (այ սու հետ` Կո մի տե) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 25.10.2017 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի «Ի նե սա և Ի րի նա քույ րեր» ՍՊԸ-ի 
(այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ը նդ դեմ Կո մի տե ի` Կո մի տե ի Գա վա ռի տա րած քային հար կային 
տես չու թյան (այ սու հետ` Տես չու թյուն) 14.04.2016 թվա կա նի թիվ 5013225 ակ տի 3-րդ կե տի «բ» 
են թա կե տը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
 Դի մե լով դա տա րան` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է վե րաց նել Տես չու թյան 14.04.2016 թվա-

կա նի թիվ 5013225 ակ տի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տը: 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Մկրտ չյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 10.11.2016 

թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:
ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 25.10.2017 
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թվա կա նի ո րոշ մամբ Կո մի տե ի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 10.11.2016 թվա-
կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կո մի տեն:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով. 
Վե րաքն նիչ 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 օ րեն քի 5րդ հոդ վա ծը, 9րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, խախ տել է 
ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 43.1րդ հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր-

ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծով նա-
խա տես ված տե ղե կան քը ներ կա յաց նե լու՝ Ըն կե րու թյան պար տա վո րու թյու նը կբա ցա կայեր 
մի այն այն պա րա գա յում, ե թե հար կային հա շիվն երն է լեկտ րո նային կար գով մինչև տե ղե-
կան քի ներ կա յաց ման ժամկ ե տի ա վար տը հա վաստ վե ին ստա ցո ղի կող մից, ին չը տվյալ 
դեպ քում չի կա տար վել: Մինչ դեռ Ըն կե րու թյան կող մից հար կային հա շիվն ե րի գու մար նե րի 
վճա րումն օ րեն քով չի հա մար վում ստա ցո ղի կող մից է լեկտ րո նային հա շիվն ե րի ստաց ման 
հա վաս տում: Փաս տո րեն, Ըն կե րու թյունն ի րա վունք չու ներ 2013 թվա կա նի սեպ տեմ բեր և 
դեկ տեմ բեր ա միս նե րի հա մար ներ կա յաց ված ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի հաշ վարկ նե րում 
հաշ վան ցե լու է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց-
ված ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գու մար նե րը: Հետ ևա բար այդ գու մար նե րի ա պօ րի նի հաշ-
վանց ման ար դյուն քում ա ռա ջա ցել է լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն, ի նչն էլ ի րա-
վա չա փո րեն ա ռա ջադր վել է Ըն կե րու թյան նկատ մամբ Տես չու թյան 14.04.2016 թվա կա նի թիվ 
5013225 ստուգ ման ակ տի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տով:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 25.10.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն՝ հայ ցը մեր ժել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը. 
1) Տես չու թյան կող մից 14.04.2016 թվա կա նին ըն դուն ված թիվ 5013225 ստուգ ման ակ տի 

3-րդ կե տի «բ» են թա կե տով ար ձա նագր վել է, որ 2013 թվա կա նի սեպ տեմ բեր և դեկ տեմ բեր 
ա միս նե րի հա մար ներ կա յաց ված ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի հաշ վարկ նե րում հաշ վանց-
ման են թա կա ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գու մար նե րի կազ մում նե րառ վել է ՀՀ տա րած քում 
ձեռք բեր ված ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի գծով մա տա կա րար նե րի կող մից է լեկտ րո-
նային ե ղա նա կով դուրս գր ված հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ա վե լաց ված ար ժե-
քի հար կի գու մար նե րը՝ հա մա պա տաս խա նա բար 3.141.035 ՀՀ դրա մի և 3.258.624 ՀՀ դրա մի 
չա փով, ո րոնք Ըն կե րու թյան կող մից հաս տատ ված չեն ե ղել և նե րառ ված չեն ե ղել «Ա վե լաց-
ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով ներ կա յաց-
ված տե ղե կանք նե րում, ի սկ նույն օ րեն քի 43.1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` նույն օ րեն քի 20-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով տե ղե կու թյուն ներ չներ կա յաց նե լու դեպ քում հար կային հա-
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շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գու մար նե րը են թա կա չեն հաշ վանց-
ման:

Նշ ված ի րա վա խախտ ման, ի նչ պես նաև Տես չու թյան 14.04.2016 թվա կա նի թիվ 5013225 
ստուգ ման ակ տի 3-րդ կե տի «ա» են թա կե տով ար ձա նագր ված ի րա վա խախտ ման հա մար 
Ըն կե րու թյան նկատ մամբ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով ա ռա ջադր վել է լրա ցու ցիչ հար-
կային պար տա վո րու թյուն՝ ըն դա մե նը 15.215.048 ՀՀ դրա մի չա փով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 13-18).

2) Ըն կե րու թյու նը Կո մի տե ի հար կային և մաք սային մար մին նե րի գան գա տարկ ման 
հանձ նա ժո ղով (այ սու հետ` Հանձ նա ժո ղով) է բո ղո քար կել Տես չու թյան 14.04.2016 թվա կա նի 
թիվ 5013225 ակ տի 3-րդ կե տը: Հանձ նա ժո ղո վը 24.05.2016 թվա կա նի թիվ 10/1 ո րոշ մամբ ան-
վա վեր է ճա նա չել Տես չու թյան 14.04.2016 թվա կա նի թիվ 5013225 ստուգ ման ակ տի 3-րդ կե տի 
մի այն «ա» են թա կե տը, գտ նե լով, որ ստուգ ման ակ տի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տի մա սով Ըն-
կե րու թյան բո ղո քը հիմն ա վոր չէ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 6-12):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 

պայ մա նա վոր ված է վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հի դրու թյամբ 
գոր ծող խմ բագ րու թյամբ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` բո ղո քում բարձ րաց ված հար-
ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ 
օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ տն տես վա րող սուբյեկ տի կող մից 
հար կային հա շիվն ե րի դուրս գր ման վե րա բե րյալ է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված 
հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ հար կային մարմն ին տե ղե կատ վու թյան տրա մադր ման 
ըն թա ցա կար գի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի-
աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցին. ա րդյո՞ք տն տես վա րող սուբյեկ տի վրա կա րող 
է դր վել է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված հար կային հա շիվ ե րի վե րա բե րյալ հար
կային մարմ ին տե ղե կանք ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն, ե թե այդ հար կային հա շիվ
նե րի վե րա բե րյալ բո լոր ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն ներն ար դեն ի սկ հայտ նի են հար կային 
մարմ ին: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե-
քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կը (այ-
սու հետ` ԱԱՀ) ա նուղ ղա կի հարկ է, ո րը նույն օ րեն 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 տադ րու թյան ու շր ջա նա ռու թյան, ի նչ պես նաև ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 
բո լոր փու լե րում։ 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ԱԱՀ վճա րող հա մար վող ան ձինք կազ մա-
կեր պու թյուն նե րին և ան հատ ձեռ նար կա տե րե րին ապ րանք մա տա կա րա րե լիս կամ ծա ռա-
յու թյուն մա տու ցե լիս պար տա վոր են դուրս գրել նույն օ րեն քի հա մա ձայն հար կային հա շիվ 
հա մար վող հաշ վար կային փաս տա թուղթ, ե թե այդ գոր ծար քը են թա կա է ԱԱՀ-ի 20% (16.67%` 
հաշ վար կային) դրույ քա չա փով հարկ ման: Հար կային հա շի վը դուրս է գր վում ապ րանք մա-
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տա կա րա րե լու կամ ստա ցո ղի կող մից ծա ռա յու թյունն ըն դու նե լու օ րը: (...) Հար կային հա շիվ 
է հա մար վում նույն օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով լրաց ված և դուրս գր ված 
հաշ վար կային թղ թային կամ է լեկտ րո նային փաս տա թուղ թը: Է լեկտ րո նային հար կային հա-
շի վը է լեկտ րո նային փաս տա թուղթ է և պաշտ պան ված է է լեկտ րո նային թվային ստո րագ րու-
թյամբ (...): 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար-
կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` (...) հար կային հա շիվն ե րը դուրս են գր-
վում` (1) է լեկտ րո նային ե ղա նա կով կամ (2) հար կային մարմն ից ձեռք բեր ված հար կային 
հա շիվն ե րի թղ թային ձևե րի լրաց մամբ: (...) Նույն օ րեն քի հա մա ձայն՝ ԱԱՀ վճա րող հա մար-
վող ան ձինք ե ռամ սյա կի ա վար տից հե տո` մինչև դրան հա ջոր դող ա մս վա 20-ը (նե րա ռյալ), 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով ներ կա յաց նում են 
տե ղե կանք ե ռամ սյա կի ըն թաց քում ի րենց ձեռք բե րած ապ րանք նե րի և ստաց ված ծա ռա-
յու թյուն նե րի դի մաց մա տա կա րար նե րի դուրս գրած հար կային հա շիվն ե րի և ի րենց մա տա-
կա րա րած ապ րանք նե րի և մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի գծով դուրս գր ված (գ նորդ նե րին 
տր ված) հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ։ (...) Նույն մա սում նշ ված տե ղե կան քը կա րող է 
ներ կա յաց վել է լեկտ րո նային ե ղա նա կով։ (...) Է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված հար-
կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներն այդ հա շիվն ե րը դուրս գրո ղի կող մից չեն 
նե րառ վում նույն հոդ վա ծով սահ ման ված տե ղե կան քում` (1) այն հա շիվն ե րի մա սով, ո րոնք 
դուրս են գր վել ին տեր նե տային կա պի մի ջո ցով. (2) այն հա շիվն ե րի մա սով, ո րոնք դուրս են 
գր վել ա ռանց ին տեր նե տային կա պի, և ո րոնց վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը մինչև տե ղե-
կան քի ներ կա յաց ման ժամկ ե տի ա վար տը է լեկտ րո նային ե ղա նա կով ներ կա յաց վել է հար-
կային մար մին։ Է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ 
տե ղե կու թյուն նե րը չեն նե րառ վում այդ հար կային հա շիվն ե րը ստա ցո ղի կող մից ներ կա յաց-
ման են թա կա` նույն հոդ վա ծով սահ ման ված տե ղե կան քում, ե թե այդ հա շիվն ե րի ստա ցու մը 
է լեկտ րո նային կար գով մինչև տե ղե կան քի ներ կա յաց ման ժամկ ե տի ա վար տը հա վաս տել է 
ստա ցո ղը։ Նույն հոդ վա ծով սահ ման ված տե ղե կան քը հար կային մար մին չի ներ կա յաց վում, 
ե թե այլ պայ ման նե րում դրա նում նե րառ վե լիք բո լոր հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ տե-
ղե կու թյուն նե րը նույն հոդ վա ծի հա մա ձայն են թա կա չեն նե րառ ման հար կային մար մին ներ-
կա յաց վող տե ղե կան քում (...)։ 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար-
կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` նույն օ րեն քի հա մա ձայն ԱԱՀ վճա րող 
ան ձինք հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նում պե տա կան բյու ջե են վճա րում այդ ժա մա նա կաշր-
ջա նում ի րա կա նաց ված հարկ վող գոր ծարք նե րի (գոր ծառ նու թյուն նե րի) հարկ վող շր ջա նա-
ռու թյան նկատ մամբ հաշ վարկ ված ԱԱՀ-ի գու մա րը, ո րից հաշ վանց վում (պա կա սեց վում) 
են` (1) ար տադ րա կան և այլ ա ռևտ րային նպա տակ նե րով հան րա պե տու թյան տա րած քում 
հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նում ձեռք բեր ված այն ապ րանք նե րի և ստաց ված այն ծա ռա յու-
թյուն նե րի գծով մա տա կա րար նե րի կող մից դուրս գր ված հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ-
նաց ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րի չա փով (բա ցա ռու թյամբ նույն օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րի), 
ո րոնց դի մաց բան կի կամ փոս տի մի ջո ցով մա տա կա րա րի բան կային հաշ վին կա տար վել է 
վճա րում (...)։ Ձեռք բեր ված ապ րանք նե րի ու ստաց ված ծա ռա յու թյուն նե րի գծով հար կային 
հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րը հաշ վանց վում են այն հաշ վե տու ժա մա նա-
կաշր ջա նում, ե րբ կա տար վել է վճա րու մը (...)։ 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար-
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կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43.1-րդ հոդ վա ծի ե րկ րորդ պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ ձեռք բեր ված 
ապ րանք նե րի և ստաց ված ծա ռա յու թյուն նե րի գծով մա տա կա րար նե րի կող մից դուրս գր ված 
այն հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րը, ո րոնց վե րա բե րյալ, նույն 
օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան, հար կային մար մին տե ղե կու թյուն ներ (այդ 
թվում` ճշգրտ ված) չեն ներ կա յաց վել կամ ո րոնց վե րա բե րյալ ներ կա յաց ված կամ չներ կա յաց-
ված տե ղե կու թյուն նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում հար կային հաշ վում ար տա ցոլ ված տվյալ-
նե րին (վա վե րա պայ ման նե րին)` հաշ վանց ման են թա կա չեն։ Ձեռք բեր ված ապ րանք նե րի 
և ստաց ված ծա ռա յու թյուն նե րի գծով այն հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի 
գու մար նե րը, ո րոնք ներ կա յաց վել են (նե րառ վել են տե ղե կան քում) հար կային հաշ վի ստաց-
մա նը հա ջոր դող որ ևէ հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նում, հաշ վանց վում են տե ղե կու թյուն նե րի 
ներ կա յաց ման ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար ներ կա յաց վող ԱԱՀ-ի հաշ վար կով (...)։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ-
բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43.1-րդ հոդ վա ծի ե րկ րորդ 
պար բե րու թյամբ օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի 
գու մար նե րը են թա կա չեն հաշ վանց ման, inter alia, այն դեպ քում, ե րբ այդ հար կային հա շիվ-
նե րի վե րա բե րյալ հար կային մարմն ին չեն ներ կա յաց վել նույն օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծով սահ-
ման ված տե ղե կու թյուն նե րը: Փաս տո րեն, օ րենս դի րը հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց-
ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րի հաշ վանց ման հնա րա վո րու թյու նը պայ մա նա վո րել է այդ հար կային 
հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց-
ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տե ղե կու թյուն նե րը 
հար կային մարմն ին ներ կա յաց վե լու կամ չներ կա յաց վե լու հան գա ման քով: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար-
դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ պե տա կան բյու ջե վճար վող հար կա տե սակ 
հա մար վող ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րող ան ձինք, ե ռամ սյա կի ա վար տից հե տո` մինչև 
դրան հա ջոր դող ա մս վա 20-ը, ներ կա յաց նում են տե ղե կանք ե ռամ սյա կի ըն թաց քում ի րենց 
ձեռք բե րած ապ րանք նե րի և ստաց ված ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց մա տա կա րար նե րի դուրս 
գրած հար կային հա շիվն ե րի և ի րենց մա տա կա րա րած ապ րանք նե րի և մա տուց ված ծա ռա-
յու թյուն նե րի գծով դուրս գր ված (գ նորդ նե րին տր ված) այն հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե-
րյալ, ո րոն ցում տվյալ ե ռամ սյա կի ըն թաց քում ստաց ված կամ տրա մադր ված հա շիվն ե րում 
նե րառ ված հարկ վող շր ջա նա ռու թյան ար ժե քը գե րա զան ցում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած չա փը: Ը նդ ո րում, այդ տե ղե կու թյու նը կա րող է ներ կա-
յաց վել նաև է լեկտ րո նային ե ղա նա կով: Այ սինքն՝ օ րենս դի րը տն տես վա րող սուբյեկ տին հնա-
րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել ը նտ րե լու նշ ված տե ղե կու թյու նը հար կային մարմն ին ներ կա յաց նե լու 
ե ղա նա կը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ե թե հար կային մարմն ին է լեկտ րո նային ե ղա նա կով 
տե ղե կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու կար գի մի ջո ցով վեր ջինս է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս 
գր ված հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ ստա նում է ամ բող ջա կան և ար ժա նա հա վատ տե-
ղե կատ վու թյուն, ա պա հար կային մարմն ին ներ կա յաց վող է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս 
գր ված հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րը տե ղե կան քում նե րա ռե լու պա-
հան ջը կա րող է հա կա սել վար չա րա րու թյան՝ ձևա կան պա հանջ նե րը չա րա շա հե լու ար գել քի 
և ա ռա վե լա գույ նի հիմն ա րար սկզ բունք նե րին: 

Այս պես՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
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5-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նե լիս վար չա կան մար մին նե րին 
ար գել վում է մի այն ձևա կան պա հանջ նե րի պահ պան ման նպա տա կով ան ձանց ծան րա բեռ-
նել պար տա կա նու թյուն նե րով կամ մեր ժել նրանց որ ևէ ի րա վունք տրա մադ րե լը, ե թե նրանց 
վրա դր ված պար տա կա նու թյուն նե րը բո վան դա կային ա ռու մով կա տար ված ե ն։

 Նույն օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան մար մին ներն ի րա վունք 
չու նեն ան ձան ցից պա հան ջել կա տա րե լու այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք ար դեն ի սկ 
կա տար վել են այդ ան ձանց կող մից այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում կամ էլ ի րենց 
բո վան դա կու թյամբ նե րառ վում են կամ կա րող են նե րառ վել այդ շր ջա նակ նե րում։ Ի սկ նույն 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ե թե ան ձանց կող մից վար չա կան մար մին ներ ներ կա յաց ված 
փաս տաթղ թե րը (տ վյալ նե րը, տե ղե կու թյուն նե րը) ի րենց մեջ բո վան դա կային ա ռու մով նե-
րա ռում են ան հրա ժեշտ այլ փաս տաթղ թե րի բո վան դա կու թյուն, ա պա վեր ջին ներս այլևս չեն 
կա րող պա հանջ վել լրա ցու ցիչ կամ ա ռանձ նաց ված ձևով։

 Հա մադ րե լով « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի վե րոգ րյալ հոդ ված նե րի պա հանջ ներն ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ-
բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի պա հանջ-
նե րի հետ, մի ա ժա մա նակ կա տա րե լով դրանց բո վան դա կային վեր լու ծու թյուն՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ ե թե տն տես վա րո ղի կող մից ի րեն հա սա նե լի ու ար դյու նա-
վետ ե ղա նա կով հար կային մարմն ին է ներ կա յաց վում հա մա պա տաս խան տե ղե կու թյուն ներ 
ձեռք բեր ված ապ րանք նե րի և ստաց ված ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց մա տա կա րար նե րի դուրս 
գրած հար կային հա շիվն ե րի և ի րենց մա տա կա րա րած ապ րանք նե րի և մա տուց ված ծա ռա-
յու թյուն նե րի գծով դուրս գր ված (գ նորդ նե րին տր ված) հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ, 
ո րոնք թույլ են տա լիս հար կային մարմն ին ամ բող ջա կան տի րա պե տել է լեկտ րո նային ե ղա-
նա կով դուրս գր ված հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյա նը, ա պա ար դեն 
ի սկ ներ կա յաց ված հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վու թյունն ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին 
գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծում 
նա խա տես ված տե ղե կան քում նե րա ռե լու՝ ԱԱՀ վճա րող ան ձանց ո ւղղ ված հար կային մարմ-
նի պա հան ջը « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
5-րդ և 9-րդ հոդ ված նե րում ամ րագր ված վար չա րա րու թյան հիմն ա րար սկզ բունք նե րի լույ սի 
ներ քո չի կա րող գնա հատ վել որ պես հա մա չափ մի ջամ տու թյուն, որ պի սի հիմ քով այդ պի սի 
մի ջամ տու թյու նը չի կա րող հա մար վել ի րա վա չափ: 

Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ ի րա վա-
հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծում օ րենս դի րը, ել նե լով ձևա կան պա հանջ նե րը չա րա շա հե լու ար գել-
քի սկզ բուն քից, է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ 
հար կային մարմն ին տե ղե կանք ներ կա յաց նե լու պա հան ջից կա տա րել է ո րոշ բա ցա ռու թյուն-
ներ: Այդ բա ցա ռու թյուն նե րը վե րա բե րում են հետ ևյալ դեպ քե րին.

1) է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված հար կային հա շիվն ե րը դուրս են գր վել ին տեր-
նե տային կա պի մի ջո ցով, 

2) է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ տե ղե-
կատ վու թյու նը մինչև տե ղե կան քի ներ կա յաց ման ժամկ ե տի ա վարտն է լեկտ րո նային ե ղա նա-
կով ներ կա յաց վել է հար կային մարմն ին, 

3) է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված հար կային հա շիվն ե րի ստա ցու մը մինչև տե-
ղե կան քի ներ կա յաց ման ժամկ ե տի ա վարտն է լեկտ րո նային կար գով հա վաս տել է ստա ցո ղը:
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ վե րը թվարկ ված դեպ քե րում տն տես վա րող 
սուբյեկ տը, ը ստ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի՝ չու նի է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս 
գր ված հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ հար կային մարմն ին տե ղե կանք ներ կա յաց նե լու 
պար տա կա նու թյուն: Այլ կերպ, ե թե առ կա է է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված հար-
կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ հար կային մարմն ին տե ղե կանք ներ կա յաց նե լու պա հան ջից 
կա տար ված վե րոգ րյալ բա ցա ռու թյուն նե րից որ ևէ մե կը, ա պա տն տես վա րող սուբյեկ տը 
պար տա վոր չէ այդ հար կային հա շիվն ե րի մա սին ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող 
խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված տե ղե կանք ներ կա յաց նել հար կային մարմն ին:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում գրա վոր կամ գրա վոր հաս տատ ված վար չա կան ակ-
տե րը պետք է հիմն ա վոր ված լի նեն. օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ վար չա կան ակ տի հիմն ա-
վո րումն ե րում պետք է ան պայ ման նշ վեն հա մա պա տաս խան վար չա կան ա կտն ըն դու նե լու 
բո լոր է ա կան փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րը, այ սինքն՝ վար չա կան մար մի նը վար չա-
կան ա կտն ըն դու նե լիս պար տա վոր է վար չա կան ակ տում նշել այն բո լոր փաս տա կան հան-
գա մանք նե րը և ի րա վա կան հիմ քե րը, ո րոնք հիմք են հան դի սա ցել տվյալ վար չա կան ա կտն 
ըն դու նե լու հա մար: 

Այս պես՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 55-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ գրա վոր վար չա կան ա կտն իր բո վան դա կու թյամբ 
պետք է հա մա պա տաս խա նի դրա ըն դուն ման հա մար օ րեն քով սահ ման ված պա հանջ նե րին, 
նշում պա րու նա կի այն բո լոր է ա կան փաս տա կան և ի րա վա բա նա կան հան գա մանք նե րի վե-
րա բե րյալ, ո րոնք վար չա կան մարմն ին հիմք են տվել ըն դու նե լու հա մա պա տաս խան ո րո շում:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 57-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ գրա վոր կամ գրա վոր հաս տատ ված վար չա կան ակ տը պետք է 
պա րու նա կի հիմն ա վո րում, ո րում պետք է նշ վեն հա մա պա տաս խան ո րո շում ըն դու նե լու բո-
լոր է ա կան փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րը:

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` (...) ստու գող մար մի նը կազ մում է 
ակ տը և դրա մեկ օ րի նա կը` ստո րագր ված ստու գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի 
կող մից, (...) ներ կա յաց նում տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա րին կամ նրան փո խա րի նող 
պաշ տո նա տար ան ձին: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` (...) ակ տում նշ վում են` (...) (9) 
ստուգ մամբ բա ցա հայտ ված խախ տումն ե րը, խախ տումն ե րի նկա րագ րու թյու նը, խախտ ման 
ժամկ ե տը (ե թե հնա րա վոր է ո րո շել) և այն ի րա վա կան նոր մե րը, ո րոնց պա հանջ նե րը չեն 
կա տար վել, (10) պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման հա մա պա տաս խան ի րա վա կան հիմ-
քե րը (...):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կին ո րո շումն ե րում ան դրա դար ձել է վար չա կան ակ տի 
հիմն ա վոր վա ծու թյան հար ցին` ար ձա նագ րե լով, որ վար չա կան ակ տը հիմն ա վո րե լու՝ վար-
չա կան մարմն ի պար տա կա նու թյան սահ մա նու մը նպա տակ է հե տապն դում ա պա հո վել վար-
չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի գործ նա-
կա նում ար դյու նա վետ պաշտ պա նու թյու նը (տե՛ս, Գի թա Հեյ դա րի մա րան ջեհն ը նդ դեմ ՀՀ 
ոս տի կա նու թյան ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու թյան թիվ ՎԴ/6781/05/12 վար չա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.04.2015 թվա կա նի ո րո շու մը):
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ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րենսդ րի կող մից վար չա կան ակ տի հիմն ա վո րում 
պա րու նա կե լու պա հանջն ի նք նան պա տակ չէ, այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս շա հագր գիռ 
ան ձանց, ով քեր հա մա ձայն չեն ըն դուն ված վար չա կան ակ տի հետ, վար չա կան բո ղոք կամ 
դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լով, գործ նա կա նում ի րաց նել ի րենց ար դյու նա վետ ի րա վա կան 
պաշտ պա նու թյան և դա տա րան դի մե լու հիմն ա րար ի րա վունք նե րը: Մի ա ժա մա նակ վար չա-
կան մարմն ի կող մից ըն դուն ված հիմն ա վոր ված վար չա կան ակ տը գործ նա կա նում ի րա կան 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս վար չա կան բո ղո քը քն նար կող վար չա կան մարմն ին կամ դա տա-
րա նին պար զե լու այն փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րը, ո րոնք վար չա կան ա կտն ըն դու-
նած վար չա կան մար մի նը դրել է իր ո րոշ ման հիմ քում (տե՛ս, «Ի նե կո բանկ» ՓԲԸն ը նդ դեմ 
ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րում 
ա պա հո վող ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/2127/05/11 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
18.07.2014 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է « Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նում ստու գումն ե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի 9-րդ և 10-րդ կե տե րով ստուգ ման ակ տի բո վան դա կու թյա նը ներ կա յաց վող 
պա հանջ նե րի ի րա վա կան վեր լու ծու թյա նը՝ ար տա հայ տե լով այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, 
որ այդ ի րա վադ րույթ նե րի ու ժով ստուգ ման ակ տը պետք է ամ բող ջա կան և հս տակ տե ղե-
կու թյուն ներ պա րու նա կի ստուգ մամբ բա ցա հայտ ված խախ տումն ե րի նկա րագ րու թյան, 
խախտ ված ի րա վա կան նոր մե րի և պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման հա մա պա տաս խան 
ի րա վա կան հիմ քե րի վե րա բե րյալ: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ ստուգ ման ակ-
տի բո վան դա կու թյանն ո ւղղ ված նշ ված օ րենսդ րա կան պա հանջ նե րի պահ պան ման դեպ քում 
մի այն հնա րա վոր կլի նի պար զել տվյալ ստուգ ման ակ տի ի րա վա չա փու թյան հար ցը (տե՛ս, 
«Ար թի կի «Ս տեկ լո մաշ»» ԲԲԸն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա
մուտ նե րի կո մի տե ի Գյում րու տա րած քային հար կային տես չու թյան թիվ ՎԴ5/0519/05/13 վար
չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2017 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Հիմք ըն դու նե լով վար չա կան ակ տե րի հիմն ա վոր վա ծու թյան պա հան ջի վե րա բե րյալ վե-
րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ է լեկտ րո նային 
ե ղա նա կով դուրս գր ված հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րի ա պօ-
րի նի հաշ վանց ման հա մար տն տես վա րող սուբյեկ տի նկատ մամբ լրա ցու ցիչ հար կային պար-
տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րող վար չա կան ակ տը (մաս նա վո րա պես՝ ստուգ ման ակ տը) պետք է 
պա րու նա կի հիմն ա վո րում կա տար ված հաշ վանց ման՝ ա պօ րի նի լի նե լու վե րա բե րյալ: Ե թե 
ստուգ ման ակ տով տն տես վա րող սուբյեկ տի նկատ մամբ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո-
րու թյունն ա ռա ջադր վել է այն հիմ քով, որ վեր ջինս է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված 
հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ հար կային մարմն ին չի ներ կա յաց րել ի րա վա հա րա բե րու-
թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-
րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տե ղե կան քը, ա պա այդ վար չա կան ակ տը պետք է պա րու նա կի 
հիմն ա վո րում, inter alia, այն մա սին, որ տն տես վա րող սուբյեկտն ի րա վա հա րա բե րու թյան 
պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ 
հոդ վա ծի ու ժով ու ներ է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված հար կային հա շիվն ե րի վե-
րա բե րյալ հար կային մարմն ին տե ղե կանք ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն՝ բա ցա ռե լով 
նշ ված հոդ վա ծով նա խա տես ված բո լոր այն դեպ քե րը, ե րբ տն տես վա րող սուբյեկտն ա զատ-
վում է այդ պար տա կա նու թյու նից: Քն նարկ վող ի րա վի ճա կում հար կային մար մի նը պար տա-
վոր է իր ստուգ ման ակ տում հիմն ա վո րել և այդ վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման հայ ցի հի ման 
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վրա հա րուց ված գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում ա պա ցու ցել, որ է լեկտ րո նային ե ղա նա կով 
դուրս գր ված հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող 
խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծով սահ-
ման ված տե ղե կան քը հար կային մարմն ին չներ կա յաց նե լու պայ ման նե րում տն տես վա րող 
սուբյեկտն ի րա վունք չու ներ կա տա րե լու այդ հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի 
գու մար նե րի հաշ վան ցում՝ հաշ վի առ նե լով վար չա րա րու թյան՝ ձևա կան պա հանջ նե րը չա րա-
շա հե լու ար գել քի և ա ռա վե լա գույ նի հիմն ա րար սկզ բունք նե րը, ի նչ պես նաև ի րա վա հա րա բե-
րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
20-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված բա ցա ռու թյուն նե րը: Վե րոգ րյալն այն է ա կան փաս տա կան 
և ի րա վա բա նա կան հան գա մանք նե րից մեկն է, ո րը հիմք է հան դի սա նում ի րա վա հա րա բե-
րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
43.1-րդ հոդ վա ծի ե րկ րորդ պար բե րու թյան կի րառ մամբ տն տես վա րող սուբյեկ տի նկատ մամբ 
լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում հա վե լել, որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նը, 28.04.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1203 ո րոշ մամբ ան դրա դառ նա լով « Շա հու թա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 69-րդ հոդ վա ծի 3-րդ պար բե րու թյան 1-ին նա խա դա սու թյան1 սահ մա-
նադ րա կա նու թյան հար ցին, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ «(...) շա հու
թա հար կի հաշ վար կում հաշ վարկ ված վասն ա վել ցույց տա լը ոչ բո լոր ի րա վի ճակ նե րում է 
հան գեց նում հար կի նվա զեց մա նը: Հետ ևա բար` ոչ բո լոր դեպ քե րում է այդ ի րա վա խախտ
մամբ պե տու թյա նը գույ քային վաս պատ ճառ վում: (...) Այ սինքն, տվյալ հաշ վե տու տար վա 
ըն թաց քում շա հու թա հար կի հաշ վար կում վասն ա վել ցույց տա լը հարկ վճա րո ղի հար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րի պատ շաճ կա տար ման վրա կա րող է չանդ րա դառ նալ, քա նի որ 
հարկ վող շա հույ թը ո րո շե լիս հա մա խառն ե կա մու տը նվա զեց վում է հար կա տու ի նա խորդ 
տա րի նե րին ա ռա ջա ցած վաս նե րի չա փով: Հե տա գա յում շա հու թա հար կի հաշ վար կում 
սխա լը շտ կե լու և պատ ճառ ված վասն օբյեկ տի վո րեն ճիշտ ցույց տա լու դեպ քում հար կա տո
ւի հար կային պար տա վո րու թյու նը չի նվա զեց վում: Բա ցի դրա նից, « Շա հու թա հար կի մա սին» 
և « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րենք նե րի ու սում ա սի րու թյու նը վկա յում է այն մա սին, որ դրանց 
կար գա վոր ման ո լոր տում պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա տե սող նոր մե րը սանկ ցի ա են նա
խա տե սում մի այն այն պա րա գա յում, ե րբ ի րա վա խախտ ման օբյեկ տիվ կողմ հան դի սա ցող 
ա րար քի (գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան) ար դյուն քում պե տու թյա նը, հա սա րա կու թյա նը 
գույ քային վաս է պատ ճառ վել, այ սինքն` ի րա վա խախտ ման կազ մը նյու թա կան է, այլ ոչ 
թե ձևա կան: Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վի ճարկ վող դրույ թով նա
խա տես ված ի րա վա կար գա վոր ման կի րառ ման ժա մա նակ պետք է հաշ վի ա ռն վի այն հան
գա ման քը, թե ա րդյոք շա հույ թի հաշ վար կում վա սի պա կաս ցույց տա լը հան գեց րել է հար
կի նվա զեց ման, թե` ոչ, այ սինքն` ա րդյոք պե տու թյա նը հասց վել է գույ քային վաս, թե` ոչ: 
Հա կա ռակ պա րա գա յում վի ճարկ վող դրույ թը հան դես կգա որ պես վար չա կան պա տաս խա
նատ վու թյա նը բնո րոշ կան խար գե լիչ, դաս տի ա րակ չա կան ի րա վա կար գա վո րիչ գոր ծա ռույ

1  «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքն ընդունվել է 30.09.1997 թվականին, ուժի մեջ է մտել 01.01.1998 թվականին 
և, բացառությամբ 8-րդ և 11-րդ հոդվածների նախավերջին պարբերությունների, ուժը կորցրել է 01.01.2018 
թվականին: «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 69-րդ հոդվածի 3-րդ պարբերության 1-ին նախադասության՝ 
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 28.04.2015 թվականի թիվ ՍԴՈ-1203 որոշման կայացման պահին գործող 
խմբագրությամբ սահմանված էր, որ «հարկային մարմին ներկայացված շահութահարկի հաշվարկում սույն 
օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված վասն ավել ցույց տալու դեպքում ռեզիդենտ հարկ վճարողից 
գանձվում է տուգանք` ավել ցույց տված վասի 20 տոկոսի չափով»:



508 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

թից բխող պա տաս խա նատ վու թյան ի նս տի տուտ նա խա տե սող դրույթ: Հան րա գու մա րի բե
րե լով վե րո շա րադ րյա լը` ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտ նում է, որ « Շա հու թա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 69րդ հոդ վա ծի 3րդ պար բե րու թյան 1ին նա խա դա սու թյամբ ամ րագր
ված` վե ճի ա ռար կա դրույ թը կի րա ռե լի է մի այն այն դեպ քե րում, ե րբ վա սի ոչ ճիշտ հաշ
վար կը հան գեց նում է շա հու թա հար կի գծով պար տա վո րու թյուն նե րի ոչ բա րե խիղճ կա տար
ման: Ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում տվյալ դրույ թը չի կա րող մեկ նա բան վել և կի րառ վել 
այն պես, որ.

ա/ նույն ա րար քի հա մար ա ռա ջա նա կրկ նա կի պա տաս խա նատ վու թյուն,
բ/ տու գանք նշա նակ վի և գանձ վի այն պա րա գա յում, ե րբ տար բեր պատ ճառ նե րով ա վե

լի մեծ ցույց տր ված վա սը չի հան գեց րել հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման 
(...)»:

 Հիմք ըն դու նե լով ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող մից ար տա հայտ ված վե րոգ-
րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի ը նդ հա նուր տրա մա բա նու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված, սա կայն ի րա վա հա րա բե րու-
թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-
րդ հոդ վա ծում նա խա տես ված տե ղե կան քում չնե րառ ված հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ-
նաց ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րը հաշ վան ցե լու հա մար հար կային պա տաս խա նատ վու թյուն 
կա րող է ա ռա ջա նալ մի այն այն դեպ քում, ե թե այդ ի րա վա խախ տումն հան գեց րել է ԱԱՀ-ի 
գծով պար տա վո րու թյուն նե րի ոչ բա րե խիղճ կա տար ման, այ սինքն՝ պե տու թյա նը հասց վել է 
գույ քային վնաս: Ի սկ այն դեպ քում, ե րբ է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված հար կային 
հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րի ա պօ րի նի հաշ վանց ման ար դյուն քում 
ԱԱՀ-ի գծով հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի մա սով պե տու թյա նը գույ քային վնաս փաս-
տա ցի չի հասց վել, տն տես վա րող սուբյեկ տի նկատ մամբ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո-
րու թյուն նե րի ա ռա ջադ րումն ի րա վա չափ չի կա րող հա մար վել: 

Ի վեր ջո, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում է լեկտ րո նային ե ղա նա կով 
դուրս գր ված, սա կայն ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց-
ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծում նա խա տես ված տե ղե կան քում 
չնե րառ ված հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րը հաշ վան ցե լու հա-
մար տն տես վա րող սուբյեկ տի նկատ մամբ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի 
ա ռա ջադր ման ի րա վա չա փու թյու նը քն նար կել նաև « Մար դու ի րա վունք նե րի և հի մա նա րար 
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն-
վեն ցի ա) թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով սահ ման ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան լույ սի ներ քո՝ հաշ վի առ նե լով այդ ի րա վադ րույ թի վե-
րա բե րյալ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Եվ րո պա կան դա-
տա րան) կող մից ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը 

Այս պես՝ Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` «Յու րա քան
չյուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ ու նի իր գույ քից ա նար գել օ գտ վե լու ի րա վունք։ 
Ոչ ո քի չի կա րե լի զր կել նրան գույ քից, բա ցա ռու թյամբ ի շահ հան րու թյան և այն պայ ման
նե րով, ո րոնք նա խա տես ված են օ րեն քով ու մի ջազ գային ի րա վուն քի ը նդ հա նուր սկզ բունք
նե րով։

 Նա խորդ դրույթ նե րը, այ նու ա մե նայ նիվ, չեն խո չըն դո տում պե տու թյան՝ այն պի սի 
օ րենք ներ կի րա ռե լու ի րա վուն քին, ո րոնք նա ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ հա նուր շա հե րին 
հա մա պա տաս խան, սե փա կա նու թյան օգ տա գործ ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա
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կա նաց նե լու կամ հար կե րի կամ մյուս գան ձում ե րի կամ տու գանք նե րի վճա րում ա պա հո
վե լու հա մար»։ 

Եվ րո պա կան դա տա րա նի կա յուն նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն՝ Կոն վեն ցի այի 
թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծը, ո րն ը ստ է ու թյան ե րաշ խա վո րում է սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քը, բաղ կա ցած է 3 ա ռան ձին կա նոն նե րից: Ա ռա ջին կա նո նը, ո րը սահ ման-
ված է հոդ վա ծի ա ռա ջին պար բե րու թյան ա ռա ջին նա խա դա սու թյու նում, ու նի ը նդ հան րա կան 
բնույթ և ամ րագ րում է գույ քի ա նար գել օգ տա գործ ման սկզ բուն քը: Ե րկ րորդ կա նո նը, ո րը 
սահ ման ված է նույն պար բե րու թյան ե րկ րորդ նա խա դա սու թյու նում, կար գա վո րում է սե փա-
կա նու թյու նից զր կե լու հա րա բե րու թյու նը՝ սահ մա նե լով ո րո շա կի պայ ման ներ դրա ի րա վա չա-
փու թյան հա մար: Եր րորդ կա նո նը, ո րը սահ ման ված է հոդ վա ծի ե րկ րորդ պար բե րու թյու նում, 
ճա նա չում է Պայ մա նա վոր վող Պե տու թյուն նե րի ի րա վուն քը՝ ի րա կա նաց նե լու վե րահս կո ղու-
թյուն սե փա կա նու թյան օգ տա գործ ման նկատ մամբ՝ ը նդ հա նուր շա հե րին հա մա պա տաս խան 
կամ հար կե րի կամ մյուս գան ձումն ե րի կամ տու գանք նե րի վճա րումն ա պա հո վե լու հա մար: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ը ստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի, այդ ե րեք կա նոն նե րը կապ ված են 
մի մյանց հետ. ե րկ րորդ և եր րորդ կա նո նը վե րա բե րում են գույ քից ա նար գել օ գտ վե լու ի րա-
վուն քի նկատ մամբ ա ռան ձին մի ջամ տու թյուն նե րին: Հետ ևա բար այդ կա նոն նե րը պետք է 
մեկ նա բան վեն ա ռա ջին կա նո նով սահ ման ված ը նդ հա նուր սկզ բուն քի լույ սի ներ քո (տե՛ս Iat
ridis v. Greece   գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 25.03.1999 թվա կա նի վճի ռը, 55րդ կետ): 

Այս ա ռու մով Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում մեջ բե րել Կոն վեն ցի այի 
թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ գույ քից ա նար գել օ գտ վե լու ի րա-
վուն քի նկատ մամբ մի ջամ տու թյան թույ լատ րե լի սահ ման նե րի վե րա բե րյալ Եվ րո պա կան 
դա տա րա նի կող մից ձևա վոր ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, ո րի հա մա ձայն՝ գույ քից ա նար-
գել օ գտ վե լու մի ջամ տու թյու նը կա րող է թույ լատ րե լի հա մար վել հետ ևյալ պայ ման նե րի մի ա-
ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում.

1)  մի ջամ տու թյու նը նա խա տես ված է օ րեն քով,
2)  մի ջամ տու թյու նը բխում է հան րային շա հից,
3)  մի ջամ տու թյու նը բա վա րա րում է հա մա չա փու թյան պա հանջ նե րին: 
Այս պես, ը ստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի` Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին 

հոդ վա ծի ա ռա ջին և կար ևո րա գույն պա հանջն այն է, որ գույ քից ա նար գել օ գտ վե լու ի րա-
վուն քի նկատ մամբ հան րային իշ խա նու թյան ցան կա ցած մի ջամ տու թյուն պետք է հիմն ված 
լի նի օ րեն քի վրա. այս պա հան ջը բխում է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան հիմն ա րար 
սկզ բունք նե րից մե կի՝ ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան է ու թյու նից (տե՛ս Lelas v. Croatia գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 20.05.2010 թվա կա նի վճի ռը, 71րդ կետ): Հետ ևա բար ա ռա ջին 
պայ մա նը են թադ րում է ոչ մի այն ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան շր ջա նակ նե րում սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քի տվյալ սահ մա նա փա կու մը նա խա տե սող օ րեն քի առ կա յու թյու նը, այլ 
նաև այդ օ րեն քի հա մա պա տաս խա նու թյու նը ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզ բուն քից բխող 
ո րո շա կի ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի (տե՛ս, James and Others v. The United Kingdom  գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 21.02.1986 թվա կա նի վճի ռը, 67րդ կետ):

 Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման մի ջամ տու թյան ի րա վա չա փու թյան ե րկ-
րորդ պայ մա նի հա մա ձայն՝ այդ մի ջամ տու թյու նը պետք է հե տապն դի ի րա վա չափ նպա տակ` 
ել նե լով ը նդ հա նուր, հան րային շա հից, ո րի գնա հատ ման հար ցում հան րային իշ խա նու թյան 
մար մին ներն օ ժտ ված են ո րո շա կի հայե ցո ղու թյամբ (տե՛ս James and Others v. The United King
dom գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 21.02.1986 թվա կա նի վճի ռը, 46րդ կետ):
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 Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի նկատ մամբ մի ջամ տու թյան ի րա վա չա փու թյան եր րորդ 
պայ մա նը նա խա տե սում է, որ մի ջամ տու թյու նը, այդ թվում նաև՝ այն մի ջամ տու թյու նը, ո րն 
ա ռա ջա ցել է հար կե րի կամ այլ գան ձումն ե րի վճա րումն ա պա հո վե լուն ո ւղղ ված մի ջո ցի կի-
րա ռու մից, պետք է ա պա հո վի ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյուն հան րու թյան ը նդ հա նուր 
շա հի և մար դու հիմն ա րար ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան պա հանջ նե րի միջև: Այդ պի-
սի հա վա սա րակշ ռու թյան հաս նե լու նպա տակն ար տա ցոլ ված է Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա-
նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի կա ռուց ված քում՝ որ պես ամ բող ջու թյուն, ո րը նե րա ռում է նաև 
ե րկ րորդ պար բե րու թյու նը: Հետ ևա բար գույ քից ա նար գել օ գտ վե լու ի րա վուն քի ցան կա ցած 
մի ջամ տու թյան դեպ քում կի րառ վող մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տակ նե րի միջև պետք 
է գո յու թյուն ու նե նա հա մա չա փու թյան ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն: 

Ըստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ հար կե րի կամ այլ գան ձումն ե րի բարձ րաց ման ար-
դյուն քում ա ռա ջա ցող ֆի նան սա կան պար տա վո րու թյուն նե րը կա րող են բա ցա սա բար ազ դել 
Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով սահ ման ված ե րաշ խիք նե րի վրա, ե թե 
դրանք ան հա մա չափ բեռ են սահ մա նում հարկ վճա րո ղի նկատ մամբ կամ հիմն ո վին ազ դում 
են նրա ֆի նան սա կան վի ճա կի վրա (տե՛ս Zienda Agricola Silverfunghi S.A.S. and others v. Italy 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 24.06.2014 թվա կա նի վճի ռը, 102րդ կետ): 

Ընդ հան րա պես, Եվ րո պա կան դա տա րա նի գնա հատ մամբ, նման բա րեն պաստ հա վա-
սա րակշ ռու թյան հնա րա վոր չէ հաս նել այն դեպ քե րում, ե րբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
մի ջամ տու թյան պատ ճա ռով սե փա կա նա տե րը ստիպ ված է կրել ան հա մա չափ, ա վե լորդ և 
չա փա զանց մեծ ծան րու թյուն (տե՛ս The Former King of Greece and others v. Greece գոր ծով Եվ րո
պա կան դա տա րա նի 23.11.2000 թվա կա նի վճի ռը, 89րդ կետ):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ե թե է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր-
ված, սա կայն օ րեն քով նա խա տես ված տե ղե կան քում չնե րառ ված հար կային հա շիվն ե րում 
ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րը հաշ վան ցե լու ար դյուն քում պե տու թյու նը որ ևէ գույ քային 
վնաս չի կրում, ա պա այդ ի րա վա խախտ ման հա մար տն տես վա րող սուբյեկ տի նկատ մամբ 
լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջադ րու մը չի հա մա պա տաս խա նում Կոն-
վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով սահ ման ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քի ե րաշ խա վոր ման վե րա բե րյալ Եվ րո պա կան դա տա րա նի վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո-
շումն ե րին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի այդ դա տո ղու թյու նը հիմն ված է այն ի րո ղու թյան վրա, որ նկա-
րագր ված ի րա վի ճա կում տն տես վա րող սուբյեկ տի նկատ մամբ ԱԱՀ-ի գծով լրա ցու ցիչ հար-
կային պար տա վո րու թյան ա ռա ջադ րու մը չի հա մա պա տաս խա նում հար կային պա տաս-
խա նատ վու թյան նպա տա կին: Հար կային պա տաս խա նատ վու թյու նը նպա տա կաուղղ ված է 
տն տես վա րող սուբյեկ տի՝ հարկ վճա րե լու պար տա կա նու թյան պատ շաճ և բա րե խիղճ կա-
տա րու մը և պե տու թյա նը հասց ված գույ քային վնա սի վե րա կանգ նումն ա պա հո վե լուն: Մինչ-
դեռ քն նարկ վող ի րա վի ճա կում տն տես վա րող սուբյեկ տը չի խախ տում հարկ վճա րե լու իր 
պար տա կա նու թյու նը և պե տու թյա նը որ ևէ գույ քային վնաս չի պատ ճա ռում: 

Ակն հայտ է, որ ե թե է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված, սա կայն օ րեն քով նա խա-
տես ված տե ղե կան քում չնե րառ ված հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի գու-
մար նե րը հաշ վան ցե լու ար դյուն քում պե տու թյու նը որ ևէ գույ քային վնաս չի կրում, ա պա այդ 
ի րա վա խախտ ման հա մար տն տես վա րող սուբյեկ տի նկատ մամբ լրա ցու ցիչ հար կային պար-
տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջադ րու մը չի կա րող հե տապն դել տն տես վա րող սուբյեկ տի՝ հարկ 
վճա րե լու պար տա կա նու թյան պատ շաճ և բա րե խիղճ կա տա րու մը և պե տու թյա նը հասց ված 
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գույ քային վնա սի վե րա կանգ նումն ա պա հո վե լու նպա տակ: Տվյալ դեպ քում պե տու թյան կող-
մից կի րառ վող պա տաս խա նատ վու թյան նպա տա կը է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված 
հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րը օ րեն քով նա խա տես ված տե ղե կան-
քում նե րա ռե լու պա հան ջի պահ պան ման ու այդ խախ տումն ե րի կանխ ման ա պա հո վումն է: 
Ի սկ տն տես վա րող սուբյեկ տի նկատ մամբ ԱԱՀ-ի գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու-
թյան ա ռա ջադ րու մը չի կա րող հա մար վել հա մա չափ մի ջոց այդ նպա տա կին հաս նե լու հա-
մար: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ քն նարկ վող ի րա վի ճա կում տն տես-
վա րող սուբյեկ տը կրում է ան հա մա չափ, ա վե լորդ և չա փա զանց մեծ ծան րու թյուն, քա նի որ 
ԱԱՀ-ի գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյան ա ռա ջադ րու մը տվյալ դեպ քում չի կա-
րող հա մար ժեք լի նել ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծում նա խա տես ված տե ղե կան քը ներ կա-
յաց նե լու պար տա կա նու թյան պատ շաճ կա տա րումն ա պա հո վե լու նպա տա կին: Ե թե է լեկտ-
րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված, սա կայն օ րեն քով նա խա տես ված տե ղե կան քում չնե րառ-
ված հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րը հաշ վան ցե լու ար դյուն քում 
պե տու թյու նը որ ևէ գույ քային վնաս չի կրում, ա պա այդ ի րա վա խախտ ման հա մար տն տես-
վա րող սուբյեկ տի նկատ մամբ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջադ րու մը 
ան հա մա չափ բեռ է սահ մա նում հարկ վճա րո ղի նկատ մամբ և ան հա մա չափ կեր պով է մի-
ջամ տում նրա ֆի նան սա կան վի ճա կին: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ-
րա կա ցու թյան, որ ե թե է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված, սա կայն օ րեն քով նա խա-
տես ված տե ղե կան քում չնե րառ ված հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի գու-
մար նե րը հաշ վան ցե լու ար դյուն քում պե տու թյու նը որ ևէ գույ քային վնաս չի կրում, ա պա այդ 
ի րա վա խախտ ման հա մար տն տես վա րող սուբյեկ տի նկատ մամբ լրա ցու ցիչ հար կային պար-
տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջադ րու մը խախ տում է տն տես վա րող սուբյեկ տի՝ Կոն վեն ցի այի թիվ 
1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է Ըն-
կե րու թյան վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա, ո րով վեր ջինս պա հան ջել է վե րաց նել Տես չու-
թյան 14.04.2016 թվա կա նի թիվ 5013225 ստուգ ման ակ տի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տը, ո րի 
հա մա ձայն` 2013 թվա կա նի սեպ տեմ բեր, դեկ տեմ բեր ա միս նե րի հա մար ներ կա յաց ված 
ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի հաշ վարկ նե րում հաշ վանց ման են թա կա ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կի գու մար նե րի կազ մում նե րառ վել է ՀՀ տա րած քում ձեռք բեր ված ապ րանք նե րի և ծա-
ռա յու թյուն նե րի գծով մա տա կա րար նե րի կող մից է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված 
հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գու մար նե րը՝ հա մա-
պա տաս խա նա բար 3.141.035 ՀՀ դրամ և 3.258.624 ՀՀ դրամ, ո րոնք Ըն կե րու թյան կող մից 
հաս տատ ված չեն ե ղել և նե րառ ված չեն ե ղել «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 20-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով ներ կա յաց ված տե ղե կանք նե րում: Ի սկ նույն օ րեն-
քի 43.1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` նույն օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով տե ղե-
կու թյուն ներ չներ կա յաց նե լու դեպ քում հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի գու մար նե րը են թա կա չեն հաշ վանց ման: Նշ ված ի րա վա խախտ ման, ի նչ պես 
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նաև Տես չու թյան 14.04.2016 թվա կա նի թիվ 5013225 ստուգ ման ակ տի 3-րդ կե տի «ա» են թա-
կե տով ար ձա նագր ված ի րա վա խախտ ման հա մար Ըն կե րու թյան նկատ մամբ ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի գծով ա ռա ջադր վել է լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն՝ ըն դա մե նը 
15.215.048 ՀՀ դրա մի չա փով:

 Մինչև դա տա րան դի մելն Ըն կե րու թյու նը նշ ված ստուգ ման ակ տը բո ղո քար կել է վար չա-
կան կար գով՝ ստուգ ման ակ տը վե րաց նե լու պա հան ջով դի մե լով Հանձ նա ժո ղո վին: Հանձ նա-
ժո ղո վը 24.05.2016 թվա կա նի թիվ 10/1 ո րոշ մամբ ան վա վեր է ճա նա չել Տես չու թյան 14.04.2016 
թվա կա նի թիվ 5013225 ստուգ ման ակ տի 3-րդ կե տի մի այն «ա» են թա կե տը, գտ նե լով, որ 
ստուգ ման ակ տի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տի մա սով Ըն կե րու թյան բո ղո քը հիմն ա վոր չէ: 
Հետ ևա բար սույն գոր ծով Ըն կե րու թյան վի ճարկ ման հայ ցը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ու ժով նե րա ռում է նաև Հանձ նա ժո ղո վի 24.05.2016 
թվա կա նի թիվ 10/1 ո րո շու մը՝ Տես չու թյան 14.04.2016 թվա կա նի թիվ 5013225 ստուգ ման ակ տի 
3-րդ կե տի «բ» են թա կե տը չվե րաց նե լու մա սով, վի ճար կե լու պա հան ջը:

 Դա տա րա նը բա վա րա րել է Ըն կե րու թյան հայ ցը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ վի ճարկ վող 
ակ տի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տում նշ ված հար կային հա շիվն ե րը դուրս են գր վել է լեկտ րո-
նային ե ղա նա կով և հա սա նե լի են ե ղել հար կային մարմն ին, բա ցի այդ Ըն կե րու թյան կող մից 
2013 թվա կա նի սեպ տեմ բեր և դեկ տեմ բեր ա միս նե րին ստաց ված հար կային հա շիվն ե րի գու-
մար ներն ամ բող ջու թյամբ վճար վել են այդ հար կային հա շիվն ե րը ստա նա լու ա միս նե րին: 
Դա տա րա նը գտել է, որ դրա նով Ըն կե րու թյու նը բո վան դա կային ա ռու մով ա պա հո վել է հար-
կային մարմն ի կող մից հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ ամ բող ջա կան և ար ժա նա հա վատ 
տե ղե կատ վու թյան ստա ցու մը: Հետ ևա բար ը ստ Դա տա րա նի՝ Ըն կե րու թյու նը կա րող էր սահ-
ման ված կար գով հաշ վան ցել 2013 թվա կա նի սեպ տեմ բեր և դեկ տեմ բեր ա միս նե րին ստաց-
ված հար կային հա շիվն ե րի գու մար նե րը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը մեր ժել է Կո մի տե ի վե րաքն նիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի վճի ռը 
թո ղել է ան փո փոխ՝ ի րա վա չափ հա մա րե լով Դա տա րա նի վե րոգ րյալ եզ րա հան գու մը։ 

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե 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 շումն ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Նախ ևա ռաջ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Տես չու թյան 14.04.2016 թվա կա նի թիվ 
5013225 ստուգ ման ակ տի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տը նշում չի պա րու նա կում այն բո լոր է ա կան 
փաս տա կան և ի րա վա բա նա կան հան գա մանք նե րի վե րա բե րյալ, ո րոնք վար չա կան մարմ-
նին հիմք են տվել ըն դու նե լու է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված հար կային հա շիվ-
նե րում ա ռանձ նաց ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րի ա պօ րի նի հաշ վանց ման հա մար Ըն կե րու թյան 
նկատ մամբ ԱԱՀ-ի գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րե լու վե րա բե-
րյալ հա մա պա տաս խան ո րո շու մը: Վի ճարկ վող ստուգ ման ակ տը չի պա րու նա կում հիմն ա վո-
րում այն մա սին, որ Ըն կե րու թյունն ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 
«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի ու ժով ու ներ է լեկտ րո նային 
ե ղա նա կով դուրս գր ված հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ հար կային մարմն ին տե ղե կանք 
ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն՝ բա ցա ռե լով նշ ված հոդ վա ծով նա խա տես ված բո լոր 
այն դեպ քե րը, ե րբ տն տես վա րող սուբյեկտն ա զատ վում է այդ պար տա կա նու թյու նից: Վի-
ճարկ վող վար չա կան ակ տով հիմն ա վոր ված չէ, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող 
խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծով սահ-
ման ված տե ղե կան քը հար կային մարմն ին չներ կա յաց նե լը տվյալ դեպ քում են թադ րում է, որ 
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Ըն կե րու թյունն ի րա վունք չու ներ 2013 թվա կա նի սեպ տեմ բեր և դեկ տեմ բեր ա միս նե րի հա-
մար ներ կա յաց ված ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի հաշ վարկ նե րում հաշ վան ցե լու այդ ա միս նե-
րին է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ա վե-
լաց ված ար ժե քի հար կի գու մար նե րը: 

Ա վե լին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Տես չու թյու նը տվյալ դեպ քում հաշ վի չի 
ա ռել նաև վար չա րա րու թյան՝ ձևա կան պա հանջ նե րը չա րա շա հե լու ար գել քի և ա ռա վե լա-
գույ նի հիմն ա րար սկզ բունք նե րը: Այս պես, տվյալ դեպ քում Ըն կե րու թյու նը, օ գտ վե լով ի րա-
վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գից, նա խընտ րե լի է հա մա րել հար կային մարմն ին հա մա-
պա տաս խան տե ղե կու թյուն նե րի տրա մադր ման է լեկտ րո նային ե ղա նա կը: Տես չու թյունն իր 
ստուգ ման ակ տով չի հիմն ա վո րել, որ նշ ված հար կային հա շիվն երն է լեկտ րո նային ե ղա նա-
կով դուրս գր վե լու ու Ըն կե րու թյան կող մից 2013 թվա կա նի սեպ տեմ բեր և դեկ տեմ բեր ա միս-
նե րին ստաց ված հար կային հա շիվն ե րի գու մար ներն ամ բող ջու թյամբ վճար ված լի նե լու 
պայ ման նե րում հար կային մար մինն ամ բող ջա կան և ար ժա նա հա վատ տե ղե կատ վու թյուն չի 
ստա ցել այդ հար կային հա շիվն ե րի վե րա բե րյալ: 

Փաս տո րեն, Տես չու թյունն իր ստուգ ման ակ տում չի հիմն ա վո րել և սույն գոր ծի քն նու-
թյան շր ջա նա կում չի ա պա ցու ցել այն հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյունն ի րա վունք չու ներ 2013 
թվա կա նի սեպ տեմ բեր և դեկ տեմ բեր ա միս նե րի հա մար ներ կա յաց ված ա վե լաց ված ար ժե-
քի հար կի հաշ վարկ նե րում հաշ վանց ման են թա կա ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գու մար նե րի 
կազ մում նե րա ռե լու նաև այդ ա միս նե րին է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս գր ված հար կային 
հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գու մար նե րը: 

Այս պի սով, Տես չու թյան 14.04.2016 թվա կա նի թիվ 5013225 ստուգ ման ակ տի 3-րդ կե տի 
«բ» են թա կե տով Ըն կե րու թյան նկատ մամբ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյան ա ռա-
ջադ րումն ի րա վա չափ չէ: Տես չու թյան 14.04.2016 թվա կա նի թիվ 5013225 ստուգ ման ակ տը՝ 
3-րդ կե տի «բ» են թա կե տի մա սով, ըն դուն վել է ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմ-
բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43.1-րդ հոդ վա ծի ե րկ րորդ 
պար բե րու թյան, « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 5-րդ, 9-րդ, 55-րդ և 57-րդ հոդ ված նե րի, « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն ե-
րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 9-րդ և 10-
րդ կե տե րի խախտ մամբ և այդ մա սով 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 օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» 
կե տի հիմ քով:

 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար չէ Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար, քա նի որ Դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Ըն կե րու թյան 
հայ ցը և ան վա վեր ճա նա չե լով 14.04.2016 թվա կա նի թիվ 5013225 ակ տի 3-րդ կե տի «բ» են-
թա կե տը և Հանձ նա ժո ղո վի 24.05.2016 թվա կա նի թիվ 10/1 ո րո շու մը՝ Ըն կե րու թյան բո ղո քը 
չբա վա րա րե լու մա սով, ի սկ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան փո փոխ թող նե լով Դա տա րա նի նշ-
ված վճի ռը, կա յաց րել են գործն ը ստ է ու թյան ճիշտ լու ծող դա տա կան ակ տեր: Հետ ևա բար 
սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ա կտն 
ան փո փոխ թող նե լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ նկա տի ու նե-
նա լով, որ ստո րա դաս դա տա րա նի գործն ը ստ է ու թյան ճիշտ լու ծող դա տա կան ակ տը թե րի 
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է պատ ճա ռա բան ված, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն պետք է թող նել ան փո փոխ` 
սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման  վե րա բե րյալ.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ սե-
րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը 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, ի նչ 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, ի նչ ծա վա լով դրանք ան հրա ժեշտ են ե ղել 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար: Դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա տա կին չի ծա ռայել, 
դր վում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ ե թե վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի 
օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Կո մի տե ի կող մից վճ ռա 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 ու նե 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 հիմն ա վո րումն ե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը

 
ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը մեր ժել: ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 25.10.2017 թվա կա նի 
ո րո շու մը թող նել ան փո փոխ՝ սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

2.  Դա տա կան ծախ սե րի հար ցը հա մա րել լուծ ված: 
3. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և բո-

ղո քարկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱ ՏՈՒԿ ԿԱՐ ԾԻՔ 

ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ2/0073/05/16
 դա տա րա նի ո րո շում  2019թ.
 Վար չա կան գործ թիվ  ՎԴ2/0073/05/16
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Ա ռա քե լյան 
Դա տա վոր ներ՝ Հ. Բեդ ևյան
 Ա. Բա բա յան

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան 
պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան), դռն բաց դա տա կան նիս տում քն նե լով ՀՀ կա-
ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի (այ սու հետ` Կո մի տե) վճ ռա բեկ 
բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 25.10.2017 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ-
ցի «Ի նե սա և Ի րի նա քույ րեր» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ը նդ դեմ Կո մի տե ի` Կո մի տե ի 
Գա վա ռի տա րած քային հար կային տես չու թյան (այ սու հետ` Տես չու թյուն) 14.04.2016 թվա կա նի 
թիվ 5013225 ակ տի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սին, 2019 թվա կա նի 
դեկ տեմ բե րի 25-ին ո րո շել է «Վճ ռա բեկ բո ղո քը մեր ժել: ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 25.10.2017 թվա կա նի ո րո շու մը թող նել ան փո փոխ՝ սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու-
թյուն նե րով: Դա տա կան ծախ սե րի հար ցը հա մա րել լուծ ված»:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան 
պա լա տի դա տա վոր ներ Ս. Ան տո նյանս Ա. Բար սե ղյանս, Տ Պետ րո սյանս, Է դ. Սեդ րա կյանս 
հա մա ձայն չլի նե լով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 
կող մից 25.12.2019 թվա կա նին թիվ ՎԴ2/0073/05/16 վար չա կան գոր ծով կա յաց ված ո րոշ ման 
պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ մա սե րի հետ, ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 12-րդ հոդ վա ծով, շա րադ րում ե նք մեր հա տուկ կար ծի քը նշ ված ո րոշ-
ման վե րա բե րյալ:

 Սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րից հետ ևում է, որ Տես չու թյան կող մից 
14.04.2016 թվա կա նին ըն դուն ված թիվ 5013225 ստուգ ման ակ տի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տով 
ար ձա նագր վել է, որ 2013 թվա կա նի սեպ տեմ բեր և դեկ տեմ բեր ա միս նե րի հա մար ներ կա-
յաց ված ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի հաշ վարկ նե րում հաշ վանց ման են թա կա ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի գու մար նե րի կազ մում նե րառ վել են ՀՀ տա րած քում ձեռք բեր ված ապ րանք-
նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի գծով մա տա կա րար նե րի կող մից է լեկտ րո նային ե ղա նա կով դուրս 
գր ված հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց ված ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գու մար նե րը՝ 
հա մա պա տաս խա նա բար 3.141.035 ՀՀ դրա մի և 3.258.624 ՀՀ դրա մի չա փով, ո րոնք Ըն կե-
րու թյան կող մից հաս տատ ված չեն ե ղել և նե րառ ված չեն ե ղել «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով ներ կա յաց ված տե ղե կանք նե րում, 
ի սկ նույն օ րեն քի 43.1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` նույն օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
կար գով տե ղե կու թյուն ներ չներ կա յաց նե լու դեպ քում հար կային հա շիվն ե րում ա ռանձ նաց-
ված ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գու մար նե րը են թա կա չեն հաշ վանց ման:

Նշ ված ի րա վա խախտ ման, ի նչ պես նաև Տես չու թյան 14.04.2016 թվա կա նի թիվ 5013225 
ստուգ ման ակ տի 3-րդ կե տի «ա» են թա կե տով ար ձա նագր ված ի րա վա խախտ ման հա մար 
Ըն կե րու թյան նկատ մամբ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով ա ռա ջադր վել է լրա ցու ցիչ հար-
կային պար տա վո րու թյուն՝ ըն դա մե նը 15.215.048 ՀՀ դրա մի չա փով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 13-18).
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Ըն կե րու թյու նը Կո մի տե ի հար կային և մաք սային մար մին նե րի գան գա տարկ ման հանձ-
նա ժո ղով (այ սու հետ` Հանձ նա ժո ղով) է բո ղո քար կել Տես չու թյան 14.04.2016 թվա կա նի թիվ 
5013225 ակ տի 3-րդ կե տը: Հանձ նա ժո ղո վը 24.05.2016 թվա կա նի թիվ 10/1 ո րոշ մամբ ան վա-
վեր է ճա նա չել Տես չու թյան 14.04.2016 թվա կա նի թիվ 5013225 ստուգ ման ակ տի 3-րդ կե տի 
մի այն «ա» են թա կե տը, գտ նե լով, որ ստուգ ման ակ տի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տի մա սով 
Ըն կե րու թյան բո ղո քը հիմն ա վոր չէ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 6-12):

 Պետք է փաս տենք, որ ստուգ ման ակ տի ան վա վե րու թյան վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րում առ կա են ներ քին հա կա սու թյուն ներ այն 
ա ռու մով, որ մի դեպ քում ակ տի ան վա վե րու թյու նը պատ ճա ռա բան վում է խախտ ման փաս-
տի բա ցա կա յու թյամբ, մյուս դեպ քում` օ րեն քի խախտ ման հետ ևան քով փաս տա ցի վնա սի 
բա ցա կա յու թյամբ և ի րա վա խախտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ան հա-
մա չա փու թյան հան գա ման քով։ 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Ա վե լաց ված ար ժե-
քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կը (այ-
սու հետ` ԱԱՀ) ա նուղ ղա կի հարկ է, ո րը նույն օ րեն 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 տադ րու թյան ու շր ջա նա ռու թյան, ի նչ պես նաև ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 
բո լոր փու լե րում։ 

Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի վճար ման, հաշ վանց ման, հաշ վետ վու թյուն նե րի ներ կա յաց-
ման ժամկ ետ նե րը, կարգն ու պայ ման նե րը սահ ման վում են «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քով և դրան հա մա պա տաս խան ըն դուն ված նոր մա տիվ ի րա վա կան այլ ակ-
տե րով: Հետ ևա բար` հարկ վճա րող սուբյեկ տի մոտ այս հար կա տե սա կով առ կա պար տա-
վո րու թյուն նե րը կա րող են բո վան դա կային ա ռու մով պատ շաճ կա տար ված հա մար վել, ե թե 
հարկ վճա րո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նում են օ րեն քի և այլ ի րա վա կան ակ-
տե րի պա հանջ նե րին: Մի այն այս դեպ քում կա րող ե նք ա սել, որ պար տա վո րու թյու նը բո վան-
դա կային ա ռու մով կա տար ված է ։

 Դա տա րա նը վար չա կան մարմն ի գոր ծո ղու թյու նը հար կա տո ւի կող մից «Ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով կար գա վոր ված ի րա վա հա րա բե րու թյու նում օ րեն քի պա-
հան ջի ոչ պատ շաճ կա տար ման փաս տի ար ձա նագ րու մը դի տել է որ պես վար չա րա րու թյան 
ձևա կան պա հան ջի չա րա շահ ման ար գել քի և պա տաս խա նատ վու թյան հա մա չա փու թյան 
սկզ բունք նե րի խախ տում։ Մինչ դեռ օ րեն քի պա հանջ նե րին ո ւղ ղա կի ո րեն հա կա սող գոր ծո-
ղու թյուն նե րի կա տար ման փաստն ար ձա նագ րե լը չի կա րող ո րակ վել ձևա կան պա հան ջի 
չա րա շա հում, ի սկ ստուգ ման ակ տը կազմ ված է ե ղել այն ան վի ճե լի փաս տի հի ման վրա, 
որ հար կա տո ւի կող մից ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գու մա րի հաշ վան ցի ի րա վա կան հիմ քը 
տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար բա ցա կայել է։ Դա նշա նա կում է, որ տվյալ ժա մա նա-
կա հատ վա ծի հա մար ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի հաշ վան ցը օ րեն քի պա հան ջին հա մա պա-
տաս խան է, ե թե կա տար վել է այդ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար դրա հա մար օ րեն քով և այլ 
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով թույ լատր ված հիմ քե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում և ոչ 
թե ը նդ հան րա պես։

 

Ինչ վե րա բե րում է Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա-
րա նի թիվ ՍԴՈ-1230 ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րին կա տար ված 
հղ մա նը, ա պա պետք է նշել, որ այդ դիր քո րո շումն ե րը չեն կա րող կի րա ռե լի լի նել ա նուղ ղա կի 
հար կա տե սակ հա մար վող ա վե լաց ված ար ժե քի հար կին ա ռնչ վող ի րա վա հա րա բե րու թյուն-
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նե րի նկատ մամբ, քա նի որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող մից ի րա վա կան գնա հա-
տա կան ներ են տր վել ո ւղ ղա կի հար կա տե սակ հա մար վող շա հու թա հար կի հետ կապ ված 
հար ցին` « հար կային վնա սին»: Մինչ դեռ ա նուղ ղա կի հար կա տե սակ հա մար վող ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի դեպ քում «վն աս» ի րա վա կան եզ րույ թը բա ցար ձա կա պես կի րա ռե լի չէ, քա նի 
որ այս դեպ քում հարկ վճա րո ղի կող մից կա տար վող գոր ծո ղու թյու նե րը ա ռնչ վում են ա վե լաց-
ված ար ժե քի հար կի ա ռանձ նաց մա նը, վճար մա նը և հաշ վանց նե րին: Տե ղին չէ նաև սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյանն ո ւղղ ված « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար 
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի և դրա հետ կապ-
ված մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի վկա յա կո չու մը, 
քա նի որ Սահ մա նադ րու թյամբ և դրան հա մա պա տաս խան օ րեն քով հար կե րի, տուր քե րի և 
այլ պար տա դիր վճար նե րի կա տա րու մը չի կա րող դիտ վել որ պես ան ձի սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի խախ տում կամ սահ մա նա փա կում։ 

Ինչ վե րա բե րում է «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի պա հանջ նե րի 
խախտ ման հա մար հար կային օ րենսդ րու թյան խախտ ման հետ ևանք նե րին օ րեն քով նա խա-
տես ված չա փով նշա նակ ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան հա մա չա փու թյան հար-
ցին, ա պա նման հար ցադր ման ի րա վա չա փու թյու նը դուրս է վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի և 
հիմն ա վո րումն ե րի քն նարկ ման տի րույ թից` այն ա ռու մով, որ բո ղոք բե րած ան ձը վի ճար կել է 
ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սով ստուգ ման ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դա-
տա կան ակ տը ու ժի մեջ թող նե լու մա սին վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ ման հիմ-
նա վո րումն ե րը և այս դեպ քում հա կա սահ մա նադ րա կան չճա նաչ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տի կի րա ռու մը բա ցա ռող հան գա մանք ներ առ կա չեն։

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա գտ նում ե նք, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման,ՀՀ 
վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 25.10.2017 թվա կա նի ո րո շու մը են թա կա է բե կան ման, 
ի սկ հայ ցը մերժ ման:

ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ Ս. Ան տո նյան
Ա. Բար սե ղյան
Տ. Պետ րո սյան

Էդ. Սեդ րա կյան
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ  Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/3530/05/14
 դա տա րա նի ո րո շում  2019թ.
 Վար չա կան գործ թիվ  ՎԴ/3530/05/14
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Սարգ սյան
Դա տա վոր ներ՝ Ա. Ա բո վյան
 Ա. Բա բա յան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
զե կու ցող Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի օ գոս տո սի 01-ին,
դռն բաց դա տա կան նիս տում քն նե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա-

մուտ նե րի կո մի տե ի (այ սու հետ՝ Կո մի տե) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 31.10.2017 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Աբ դուլ մա ջիդ Աբ դու լա զիզ Ֆա վազ 
Ալ հո կաի րի ի ը նդ դեմ Կո մի տե ի՝ Կո մի տե ի ի րա վա խախ տումն ե րի հայտ նա բեր ման և վար չա-
կան վա րույթ նե րի ի րա կա նաց ման վար չու թյան (այ սու հետ՝ Վար չու թյուն) պե տի 07.05.2014 
թվա կա նի թիվ 30հբ ո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը. 
Դի մե լով դա տա րան՝ Աբ դուլ մա ջիդ Աբ դու լա զիզ Ֆա վազ Ալ հո կաի րին պա հան ջել է ան-

վա վեր ճա նա չել Վար չու թյան պե տի 07.05.2014 թվա կա նի թիվ 30հբ ո րո շու մը:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Ծա տու րյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 

27.06.2016 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է:
ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 31.10.2017 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Աբ դուլ մա ջիդ Աբ դու լա զիզ Ֆա վազ Ալ հո կաի րի ի վե րաքն նիչ բո ղո քը 
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բա վա րար վել է՝ Դա տա րա նի 27.06.2016 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է ու փո փոխ վել՝ հայ ցը 
բա վա րար վել է: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կո մի տեն:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Աբ դուլ մա ջիդ Աբ դու լա զիզ Ֆա վազ Ալ-

հո կաի րի ի ներ կա յա ցու ցիչ Ալ լա Հախ նա զա րյա նը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի՝ ի րա վա հա րա

բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 135րդ հոդ վա ծը։
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ ապ րանք ներ տե ղա փո խող ան ձը՝ 

« Մաս տեր ռի թեյլ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) տնօ րեն Աբ դուլ մա ջիդ Աբ դու լա զիզ Ֆա-
վազ Ալ հո կաի րին, պար տա վոր էր ճշգ րիտ տե ղե կու թյուն ներ ներ կա յաց նել «MASSIMO DUT-
TI» ապ րան քային նշա նով մակնշ ված ապ րանք նե րի մաք սային ար ժե քի, այդ թվում՝ դրա 
բաղ կա ցու ցիչ տարր հան դի սա ցող «MASSIMO DUTTI» ապ րան քային նշա նի օգ տա գործ ման 
դի մաց վճար վող ռո յալ թի նե րի գու մա րի մա սին: Մինչ դեռ Ըն կե րու թյան տնօ րե նը չի կա տա-
րել իր այդ պար տա կա նու թյու նը ո ՛չ հայ տա րա րագր ման ժա մա նակ և ո ՛չ էլ դրա նից հե տո:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև, որ Ըն կե րու թյան կող մից «ITX MERKEN 
B.V» ըն կե րու թյա նը վճար ված ռո յալ թի նե րի վճար ման հա շիվն ե րի դուրս գր ման ժա մա նակ 
Ըն կե րու թյու նը կա րող էր դի մել մաք սային մարմն ին և մաք սային մարմն ի կող մից ըն դուն-
ված հայ տա րա րագ րե րում կա տա րել հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն ներ: Այդ ժա մա նակ 
Ըն կե րու թյու նը կա րող էր ներ կա յաց նել մաք սային ար ժեք նե րի վե րա բե րյալ ճշգրտ ված տե ղե-
կու թյուն ներ՝ դրանց մեջ նե րա ռե լով նաև ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 83-րդ հոդ վա ծի «ե» կե տով նա խա տես ված ռո յալ-
թի նե րի վճար նե րի մե ծու թյու նը: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 31.10.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 27.06.2016 թվա կա նի 
վճ ռին:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ ա վո րում ե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղոքն ան հիմն է և են թա կա է մերժ ման: Տվյալ դեպ քում ռո յալ թի ի գու մա րի 

չա փը հայտ նի չէր ապ րանք նե րի ներ մուծ ման պա հին, վեր ջինս հայտ նի է դառ նում ապ րանք-
նե րի հայ տա րա րագ րու մից վեց ա միս հե տո և շա րու նա կում է հաշ վարկ վել յու րա քան չյուր 
վեց ա միս ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար: Նման պայ ման նե րում Ըն կե րու թյա նը պա տաս խա-
նատ վու թյան են թար կե լը, ի նչ պես նաև ո ւշ գո յա ցած ռո յալ թի նե րի մա սով տույ ժեր կի րա ռե լը 
հա կա սում են ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քին: Բա ցի այդ, Ըն կե րու թյու նը չէր կա-
րող ներ կա յաց նել ճշգրտ ված տե ղե կու թյուն ներ ռո յալ թի նե րի մե ծու թյան վե րա բե րյալ, քա նի 
որ ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու-
թյամբ 135-րդ հոդ վա ծի կի րար կումն ա պա հո վող են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա-
կան ա կտն ու ժի մեջ է մտել մի այն 15.05.2014 թվա կա նին:
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3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը.
1. «ITX MERKEN B.V.» ըն կե րու թյան և Ըն կե րու թյան միջև 01.10.2012 թվա կա նին կնք-

ված ֆրան չայ զին գի պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նը ստա ցել է «MASSIMO DUTTI» 
ապ րան քային նշա նի օգ տա գործ ման ի րա վունք, ո րի դի մաց Ըն կե րու թյու նը պար տա վոր վել 
է վճա րել նա խորդ վեց ա միս նե րի ապ րան քաշր ջա նա ռու թյան (հար կու մից հե տո) 3 տո կո սը 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 62-63).

2.  Վար չու թյան պե տի 07.05.2014 թվա կա նի թիվ 30հբ ո րոշ ման հա մա ձայն՝ Կո մի տե ի 
նա խա գա հի 07.03.2014 թվա կա նի թիվ 100-Ա հրա մա նի հի ման վրա Ըն կե րու թյու նում ի րա կա-
նաց վել է հետ բաց թո ղու մային հս կո ղու թյուն, ո րի ար դյուն քում ար ձա նագր վել է, որ 01.10.2012 
թվա կա նից մինչև 01.02.2014 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նում Ըն կե րու թյու նը թիվ 176 
մաք սային հայ տա րա րագ րե րով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն է ներ մու ծել և « Ներ մու ծում 
ա զատ շր ջա նա ռու թյան հա մար» մաք սային ռե ժի մով ձևա կեր պել է «MASSIMO DUTTI» ապ-
րան քային նշա նով հա գուստ ներ, կո շիկ ներ և այլ պա րա գա ներ։ Մինչ դեռ Ըն կե րու թյան տնօ-
րե նը նշ ված հայ տա րա րագ րե րում ապ րանք նե րի մաք սային ար ժե քի մեջ չի նե րա ռել «ITX 
MERKEN B.V.» ըն կե րու թյան և Ըն կե րու թյան միջև 01.10.2012 թվա կա նին կնք ված ֆրան չայ-
զին գի պայ մա նագ րի հա մա ձայն վճար ման են թա կա ռո յալ թի նե րի գու մա րը, ո րը ՀՀ մաք-
սային օ րենսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 83-րդ 
հոդ վա ծի «ե» կե տի ու ժով հան դի սա նում է հայ տա րա րագր ված ապ րանք նե րի մաք սային ար-
ժե քի մեջ նե րառ վող տարր: Ար դյուն քում Ըն կե րու թյան կող մից պա կաս են վճար վել 15.561.026 
ՀՀ դրա մի չա փով մաք սային վճար ներ:

 Մաք սային կա նոն նե րի նշ ված խախտ ման հա մար Ըն կե րու թյան տնօ րեն Աբ դուլ մա ջիդ 
Աբ դու լա զիզ Ալ հո կաի րին են թարկ վել է ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան և նրա նկատ մամբ նշա նակ վել է տու գանք՝ 
պա կաս հաշ վարկ ված մաք սային վճար նե րի 50 տո կո սի՝ 7.780.513 ՀՀ դրա մի չա փով (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 58-61):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 

պայ մա նա վոր ված է վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հին գոր ծող 
խմ բագ րու թյամբ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ ստո րա դաս դա տա րա նի կող մից 
ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու-
թյամբ 135-րդ հոդ վա ծի 5-րդ և 9-րդ մա սե րի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա-
տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կա յու թյու նը հիմն ա վոր վում է 
ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ 
է հա մա րում ան դրա դառ նալ հետ ևյալ հար ցին. ա րդյո՞ք Ըն կե րու թյան տնօ րեն Աբ դուլ մա ջիդ 
Աբ դու լա զիզ Ֆա վազ Ալ հո կաի րին ի րա վա չա փո րեն է են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա
նատ վու թյան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ված ապ րանք նե րի մաք սային հայ
տա րա րագ րե րում այդ ապ րանք նե րի ի րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման հան դի սա ցող 
ռո յալ թի նե րի դի մաց վճար ման են թա կա գու մար նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ չներ
կա յաց նե լու հա մար, ե թե այդ ռո յալ թի նե րի գու մա րի մե ծու թյու նը հայտ նի չէր ներ մուծ ված 
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ապ րանք նե րի մաք սային ձևա կեր պում ե րի ի րա կա նաց ման ժա մա նակ:
ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ-

րու թյամբ 81-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րան քի 
մաք սային ար ժե քը գոր ծար քի գինն է, այ սինքն՝ այն գու մա րը, ո րը փաս տա ցի վճար վել է, 
են թա կա է վճար ման կամ պետք է վճար վեր ապ րան քը ներ մուծ ման եր կիր ար տա հա նե լու 
նպա տա կով ձեռք բե րե լու և մինչև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սային սահ մա նը տե-
ղա փո խե լու հա մար։

ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու-
թյամբ 83-րդ հոդ վա ծի «ե» կե տի հա մա ձայն՝ մաք սային ար ժե քը նե րա ռում է նաև գնոր դի 
կող մից ապ րանք նե րի վա ճառ քի ան հրա ժեշտ պայ ման հան դի սա ցող ռո յալ թի նե րի և թույլտ-
վու թյուն նե րի դի մաց մա տա կա րա րին ո ւղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի վճար ված կամ վճար ման 
են թա կա վճար նե րը։

ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ-
րու թյամբ 128-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ապ րանք նե րը և տրանս պոր տային մի-
ջոց նե րը, բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րի, են թա կա են հայ տա րա րագր ման 
տա րա ծաշր ջա նային կամ մաս նա գի տաց ված մաք սատ նե րում կամ մաք սային կե տե րում վե-
րա դաս մաք սային մարմն ի սահ մա նած կար գով, ե թե (ա) դրանք տե ղա փոխ վում են Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սային սահ մա նով (...)։ 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ հայ տա րա րագ րումն ի րա կա նաց վում է վե րա դաս 
մաք սային մարմն ի սահ մա նած ձևով՝ գրա վոր, բա նա վոր կամ է լեկտ րո նային ե ղա նա կով՝ 
նշե լով ճշգ րիտ տե ղե կու թյուն ներ՝ ապ րանք նե րի և տրանս պոր տային մի ջոց նե րի, դրանց տե-
ղա փոխ ման նպա տա կի մա սին, ի նչ պես նաև մաք սային հս կո ղու թյան և ձևա կերպ ման հա-
մար ան հրա ժեշտ այլ տե ղե կու թյուն ներ։

ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու-
թյամբ 135-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ մաք սային հայ տա րա րագ րում փո փո խու թյուն-
ներ և լրա ցումն եր կա րող են կա տար վել մինչև դրա ըն դու նու մը (...):

 Նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ մաք սային հայ տա րա րա գի րը կա րող է (...) փո-
փոխ վել, ե թե ըն դուն ված մաք սային հայ տա րա րագ րում կա ան ճշ տու թյուն կամ սխալ (...) և 
այդ հան գա ման քը հան գեց րել է կամ, հայ տա րա րա գիրն (...) չփո փո խե լու դեպ քում, կա րող է 
հան գեց նել մաք սային կա նոն նե րի խախտ ման։ 

Նույն հոդ վա ծի 9-րդ մա սի հա մա ձայն՝ հայ տա րա րագր ված ապ րանք նե րի և տրանս-
պոր տային մի ջոց նե րի բաց թո ղու մից հե տո մաք սային մար մին նե րի ըն դու նած մաք սային 
հայ տա րա րա գի րը հայ տա րա րագր ման ավ տո մատ հա մա կարգ չային ծրագ րի մի ջո ցով կա-
րող է փո փոխ վել և (կամ) լրաց վել՝ վե րա դաս մաք սային մարմն ի սահ մա նած ձևով ճշգր տում-
նե րի փաս տա թուղթ կազ մե լով, ո րը հա մար վում է ըն դուն ված հայ տա րա րագ րի ան բա ժա նե լի 
մա սը։

ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րը և տրանս պոր տային մի ջոց նե րը 
չհայ տա րա րագ րե լը կամ ոչ ի րենց ան վան մամբ հայ տա րա րագ րե լը կամ հայ տա րա րագր ման 
ժա մա նակ ոչ ճշգ րիտ տե ղե կու թյուն ներ նշե լը՝ (...) ո րի ար դյուն քում ա ռա ջա նում է մաք սային 
վճար նե րի պա կաս հաշ վար կում կամ չհաշ վար կում՝ հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ նե րի բա-
ցա կա յու թյան դեպ քում՝ ա ռա ջաց նում է չհաշ վարկ ված կամ պա կաս հաշ վարկ ված մաք սային 
վճար նե րի գան ձում օ րեն քով սահ ման ված կար գով, ի նչ պես նաև տու գանք՝ այդ մաք սային 
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վճար նե րի 50 տո կո սի չա փով (...)։
 Վե րոգ րյալ ի րա վադ րույթ նե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ ապ րանք-

նե րը մաք սային ըն թա ցա կար գով ձևա կեր պե լու հա մար հայ տա րա րա տուն պար տա վոր է 
ներ կա յաց նել այդ ապ րանք նե րի մաք սային հայ տա րա րա գիր, ո րը պա րու նա կում է ապ րանք-
նե րի ու ը նտր ված մաք սային ըն թա ցա կար գի վե րա բե րյալ տվյալ ներ և այլ տվյալ ներ, ո րոնք 
ան հրա ժեշտ են ապ րանք նե րի բաց թող ման հա մար: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ապ րանք նե րի և տրանս պոր տային մի ջոց նե րի հայ-
տա րա րագր ման պար տա կա նու թյան նա խա տե սումն ի նք նան պա տակ չէ: Մաք սային սահ մա-
նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րի և տրանս պոր տային մի ջոց նե րի հայ տա րա րագ րու մը, ը ստ 
է ու թյան, մաք սային մար մին նե րին ո րո շա կի տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լու օ րենսդ րո րեն 
սահ ման ված ե ղա նակ է: Նման ի րա վա կար գա վոր ման նպա տա կը հար կեր, տուր քեր վճա-
րե լու, պար տա դիր այլ վճա րումն եր կա տա րե լու ան ձի սահ մա նադ րաի րա վա կան պար տա-
կա նու թյան պատ շաճ կա տար ման հա մար ան հրա ժեշտ ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րի ա պա հո-
վումն է, քա նի որ մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րը և տրանս պոր տային 
մի ջոց նե րը հայ տա րա րագ րե լու մի ջո ցով լուծ վում է տվյալ ապ րան քի կամ տրանս պոր տային 
մի ջո ցի ներ մուծ ման կամ ար տա հան ման հա մար գանձ վող մաք սա տուր քի վճար ման հար ցը, 
ի նչ պես նաև պարզ վում է գանձ ման են թա կա մաք սա տուր քի չա փը (տե՛ս, նաև ՀՀ կա ռա վա
րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեն ը նդ դեմ Վա հե Հա րու թյու նյա նի և 
Վա հե Հա րու թյու նյանն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի 
կո մի տե ի թիվ ՎԴ/5170/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2014 թվա
կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ-
րան քի մաք սային ար ժե քի բաղ կա ցու ցիչ տար րե րից է նաև այդ ապ րան քի վա ճառ քի ան հրա-
ժեշտ պայ ման հան դի սա ցող ռո յալ թի նե րի դի մաց մա տա կա րա րին ո ւղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի 
վճար ված կամ վճար ման են թա կա վճար նե րը: Ապ րանք նե րը և տրանս պոր տային մի ջոց նե րը 
վե րա դաս մաք սային մարմն ի սահ մա նած կար գով հայ տա րա րագր ման ժա մա նակ հայ տա-
րա րագր ման է են թա կա մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րի մաք սային ար-
ժե քը, ո րի մեջ նե րառ ված է ռո յալ թի նե րի դի մաց վճար ված կամ վճար ման են թա կա վճա րը: 
Այ սինքն՝ մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րի և տրանս պոր տային մի ջոց նե-
րի վե րա բե րյալ ներ կա յաց վող հա յա տա րա րագ րում պետք է նշ վի նաև ապ րանք նե րի վա-
ճառ քի ան հրա ժեշտ պայ ման հան դի սա ցող ռո յալ թի նե րի դի մաց վճար ված կամ վճար ման 
են թա կա վճար նե րի մա սին: 

Օ րենս դի րը նա խա տե սել է մաք սային հայ տա րա րագ րե րի ներ կա յաց ման ար դյուն քում 
վրա հաս նող հետ ևանք նե րի կար գա վոր ման մի քա նի ե ղա նակ: Այս պես՝ մաք սային հս կո ղու-
թյուն ի րա կա նաց նե լու ժա մա նակ մաք սային մարմն ին ներ կա յաց ման են թա կա է մաք սային 
հայ տա րա րա գի րը, ո րում նե րառ ման են են թա կա ռո յալ թի նե րի դի մաց վճար ված կամ վճար-
ման են թա կա վճար նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ: Այ նու հետև, ներ կա յաց ված հայ տա-
րա րագ րում ան ճշ տու թյան կամ սխա լի առ կա յու թյան դեպ քում մաք սային մարմն ի ըն դու նած 
մաք սային հայ տա րա րա գի րը կա րող է փո փոխ վել: Նշ վա ծից հետ ևում է, որ ներ կա յաց ված 
հայ տա րա րագ րում սխա լի կամ ան ճշ տու թյան հայտ նա բեր ման պա րա գա յում օ րենս դի րը 
նշ ված թե րու թյուն ներն ո ւղ ղե լու հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել: Փաս տո րեն, ի րա վա հա րա բե-
րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող մաք սային օ րենսդ րու թյամբ հայ տա րա րա տո ւին հնա րա-
վո րու թյուն է ըն ձեռ վել մաք սային մարմն ին նա խօ րոք հայտ նել վճար ման են թա կա ռո յալ-
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թի ի դի մաց վճա րումն ե րի մա սին, ի նչ պես նաև հե տա գա յում դի մել մաք սային մարմն ին և 
մաք սային մարմն ի կող մից ըն դուն ված հայ տա րա րագ րե րում կա տա րել հա մա պա տաս խան 
փո փո խու թյուն ներ՝ ներ կա յաց նե լով մաք սային ար ժեք նե րի վե րա բե րյալ ճշգրտ ված տե ղե-
կու թյուն ներ։ 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րի մաք սային ար ժե քը 
(տ վյալ ապ րան քը ձեռք բե րե լու և մինչև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ ման հասց նե-
լու հա մար վճար ված կամ վճար ման են թա կա գու մա րը) են թա կա է հայ տա րա րագր ման։ Այն 
դեպ քե րում, ե րբ տվյալ ապ րան քի ա ռու վա ճառ քի գնից զատ ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով 
ռո յալ թի վճա րե լու պայ ման է նա խա տես ված, ռո յալ թին ևս կազ մում է մաք սային ար ժե քի 
բաղ կա ցու ցիչ մաս և են թա կա է հայ տա րա րագր ման։ Բա ցի այդ, օ րենսդ րո րեն ամ րագր ված 
է, որ մաք սային ար ժե քի մաս է կազ մում նաև հե տա գա յում վճար ման են թա կա ռո յալ թի ի գու-
մա րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ քն նարկ վող մաք սային կա նոն նե րի խախտ-
ման հա մար օ րենս դի րը ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծով նա խա տե սել է վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն: Այ սինքն՝ հայ տա րա րա տուն կա րող է են թարկ վել պա-
տաս խա նատ վու թյան, ե թե տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րը և տրանս պոր տային մի ջոց նե րը չի 
հայ տա րա րագ րել կամ ոչ իր ան վամբ է հայ տա րա րագ րել կամ հայ տա րա րագր ման ժա մա-
նակ նշել է ոչ ճշգ րիտ տե ղե կու թյուն ներ։ Նշ ված վար չա կան ի րա վա խախ տումն ո ւղղ ված է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րի մաք-
սային հս կո ղու թյան սահ ման ված կար գի դեմ և դրս ևոր վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րը և տրանս պոր տային մի ջոց նե րը 
չհայ տա րա րագ րե լու կամ ոչ ի րենց ան վան մամբ հայ տա րա րագ րե լու կամ հայ տա րա րագր-
ման ժա մա նակ ոչ ճշգ րիտ տե ղե կու թյուն ներ նշե լու ե ղա նա կով: Թվարկ ված ա րարք նե րի կա-
տար ման հա մար օ րենս դի րը որ պես վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց է սահ մա նել 
տու գան քը՝ պա կաս հաշ վարկ ված կամ չհաշ վարկ ված մաք սային վճար նե րի հի սուն տո կո-
սի չա փով: Ը նդ ո րում, այս պա տաս խա նատ վու թյան մի ջո ցը վրա է հաս նում այն դեպ քում, 
ե րբ մաք սային մարմն ին ոչ ճշգ րիտ տե ղե կու թյուն ներ կա յաց նե լու ար դյուն քում ա ռա ջա նում է 
մաք սային վճար նե րի պա կաս հաշ վար կում կամ չհաշ վար կում։ 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ «ITX MERKEN B.V.» ըն կե րու թյան և Ըն կե րու թյան 
միջև 01.10.2012 թվա կա նին կնք ված ֆրան չայ զին գի պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նը 
ստա ցել է «MASSIMO DUTTI» ապ րան քային նշա նի օգ տա գործ ման ի րա վունք, ո րի դի մաց 
Ըն կե րու թյու նը պար տա վոր վել է վճա րել նա խորդ վեց ա միս նե րի ապ րան քաշր ջա նա ռու թյան 
(հար կու մից հե տո) 3 տո կո սը:

 Կո մի տե ի նա խա գա հի 07.03.2014 թվա կա նի թիվ 100-Ա հրա մա նի հի ման վրա Ըն կե րու-
թյու նում ի րա կա նաց վել է հետ բաց թո ղու մային հս կո ղու թյուն, ո րի ար դյուն քում ար ձա նագր-
վել է, որ 01.10.2012 թվա կա նից մինչև 01.02.2014 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նում Ըն-
կե րու թյու նը թիվ 176 մաք սային հայ տա րա րագ րե րով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն է 
ներ մու ծել և « Ներ մու ծում ա զատ շր ջա նա ռու թյան հա մար» մաք սային ռե ժի մով ձևա կեր պել 
է «MASSIMO DUTTI» ապ րան քային նշա նով հա գուստ ներ, կո շիկ ներ և այլ պա րա գա ներ։ 
Մինչ դեռ Ըն կե րու թյան տնօ րե նը նշ ված հայ տա րա րագ րե րում ապ րանք նե րի մաք սային ար-
ժե քի մեջ չի նե րա ռել «ITX MERKEN B.V.» ըն կե րու թյան և Ըն կե րու թյան միջև 01.10.2012 թվա-
կա նին կնք ված ֆրան չայ զին գի պայ մա նագ րի հա մա ձայն վճար ման են թա կա ռո յալ թի նե րի 
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գու մա րը, ո րը ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
խմ բագ րու թյամբ 83-րդ հոդ վա ծի «ե» կե տի ու ժով հան դի սա նում է հայ տա րա րագր ված ապ-
րանք նե րի մաք սային ար ժե քի մեջ նե րառ վող տարր: Ար դյուն քում Ըն կե րու թյան կող մից պա-
կաս են վճար վել 15.561.026 ՀՀ դրա մի չա փով մաք սային վճար ներ:

 Մաք սային կա նոն նե րի նշ ված խախտ ման հա մար Վար չու թյան պե տի 07.05.2014 թվա-
կա նի թիվ 30հբ ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Աբ դուլ մա ջիդ Աբ դու լա զիզ Ֆա վազ Ալ հո-
կաի րին են թարկ վել է ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան և նրա նկատ մամբ նշա նակ վել է տու գանք՝ պա կաս հաշ վարկ ված 
մաք սային վճար նե րի 50 տո կո սի՝ 7.780.513 ՀՀ դրա մի, չա փով:

 Դա տա րա նը մեր ժել է Աբ դուլ մա ջիդ Աբ դու լա զիզ Ֆա վազ Ալ հո կաի րի ի հայ ցը: Դա տա-
րա նը պատ ճա ռա բա նել է, որ հայց վո րը պար տա վոր էր հայ տա րա րագ րե րում տե ղե կու թյուն-
ներ նշել ա պա գա յում վճար ման են թա կա ռո յալ թի նե րի մա սին: Այ նու հետև՝ ռո յալ թի նե րի մե-
ծու թյու նը հայտ նի դառ նա լու պայ ման նե րում հայց վո րը կա րող էր դի մել մաք սային մար մին և 
մաք սային մարմն ի կող մից ըն դուն ված հայ տա րա րագ րե րում կա տա րել հա մա պա տաս խան 
փո փո խու թյուն ներ՝ ներ կա յաց նե լով մաք սային ար ժեք նե րի վե րա բե րյալ ճշգրտ ված տե ղե կու-
թյուն ներ, ո րոնց մեջ կնե րառ վե ին նաև ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի 83-րդ հոդ վա ծի «ե» կե տով 
նա խա տես ված վճար նե րը։ Հետ ևա բար Դա տա րա նը գտել է, որ Աբ դուլ մա ջիդ Աբ դու լա զիզ 
Ֆա վազ Ալ հո կաի րին ի րա վա չա փո րեն է են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծով:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Աբ դուլ մա ջիդ Աբ դու լա զիզ Ֆա վազ Ալ հո կաի-
րի ի վե րաքն նիչ բո ղո քը, բե կա նել է Դա տա րա նի վճի ռը և այն փո փո խել՝ հայ ցը բա վա րա րել 
է: Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր ո րոշ ման հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ հայց-
վո րը ռո յալ թի նե րի դի մաց մա տա կա րա րին վճար ման են թա կա վճար նե րը չէր կա րող նե րա-
ռել հայ տա րա րագր ված ապ րանք նե րի մաք սային ար ժեք նե րում՝ ել նե լով այն ի րո ղու թյու նից, 
որ հայ տա րա րագր ման պա հին հայց վո րը չէր կա րող ի մա նալ, թե որ քան կկազ մի ռո յալ թի-
նե րի դի մաց մա տա կա րա րին վճար ման են թա կա վճար նե րի մե ծու թյու նը: Ը ստ Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի՝ հայ տա րա րագ րում ռո յալ թի նե րի դի մաց մա տա կա րա րին վճար ման են թա կա 
վճար նե րը նե րա ռե լու պար տա կա նու թյու նը հայց վո րը կա րող էր կա տա րել հայ տա րա րագ-
րում մաք սային ար ժեք նե րի վե րա բե րյալ ճշգրտ ված տե ղե կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու մի ջո-
ցով: Մինչ դեռ ի րա վա խախ տում ո րակ ված ա րարքն ար ձա նագ րե լու, ի նչ պես նաև վի ճարկ վող 
վար չա կան ակ տը կա յաց նե լու պա հին վե րա դաս մաք սային մարմն ի կող մից ճշգր տումն ե րի 
փաս տաթղ թի ձև և ավ տո մատ հա մա կարգ չային ծրագ րի մի ջո ցով ճշգր տումն ե րի փաս տա-
թուղթ կազ մե լու ըն թա ցա կարգ սահ ման ված չի ե ղել: Հետ ևա բար Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
գտել է, որ Աբ դուլ մա ջիդ Աբ դու լա զիզ Ֆա վազ Ալ հո կաի րին չէր կա րող են թարկ վել վար չա-
կան պա տաս խա նատ վու թյան ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծով:

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս-
տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյու-
նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը. 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ըն կե րու թյունն ու ներ օ րեն քով սահ ման ված 
պար տա կա նու թյուն «MASSIMO DUTTI» ապ րան քային նշա նով մակնշ ված ապ րանք նե րի յու-
րա քան չյուր ներկր ման և « Ներ մու ծում՝ ա զատ շր ջա նա ռու թյան հա մար» մաք սային ռե ժի մով 
ձևա կերպ ման դեպ քում հայ տա րա րա գիր ներ կա յաց նե լիս ճշգ րիտ տե ղե կու թյուն ներ ներ կա-
յաց նել ապ րանք նե րի մաք սային ար ժե քի՝ այդ թվում վեր ջի նիս բաղ կա ցու ցիչ տարր հան-
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դի սա ցող և 01.10.2012 թվա կա նի ֆրան չայ զին գի պայ մա նագ րով նա խա տես ված «MASSIMO 
DUTTI» ապ րան քային նշա նի օգ տա գործ ման դի մաց վճար վող ռո յալ թի նե րի գու մա րի մա-
սին: Ըն կե րու թյան կող մից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սային սահ մա նով տե ղա-
փոխ վող ապ րանք նե րի մաք սային ար ժե քը հայ տա րա րագ րե լիս ռո յալ թին՝ որ պես մաք սային 
ար ժե քի բաղ կա ցու ցիչ մաս, օ րեն քով սահ ման ված կա գով ևս են թա կա էր հայ տա րա րագր-
ման։ Այ սինքն՝ նույ նիսկ ե թե Ըն կե րու թյու նը հայ տա րա րա գիր ներ կա յաց նե լու պա հի դրու-
թյամբ քա ջա տե ղյակ չի ե ղել գո յա ցած ռո յալ թի նե րի հս տակ չա փի մա սին, այ նո ւա մե նայ նիվ 
Ըն կե րու թյու նը պար տա վոր էր ներ կա յաց վող հայ տա րա րագ րում տե ղե կաց նել դրանց առ կա-
յու թյան մա սին։ 

Ա վե լին՝ «ITX MERKEN B.A» ըն կե րու թյա նը դուրս գր ված ռո յալ թի նե րի վճար ման հա-
շիվն ե րի դուրս գր ման ժա մա նակ Ըն կե րու թյունն ու ներ հնա րա վո րու թյուն դի մե լու մաք սային 
մարմն ին և մաք սային մարմն ի կող մից ըն դուն ված հայ տա րա րագ րե րում կա տա րե լու հա-
մա պա տաս խան փո փո խու թյուն ներ՝ ներ կա յաց նե լով մաք սային ար ժեք նե րի վե րա բե րյալ 
ճշգրտ ված տե ղե կու թյուն ներ, ո րոնց մեջ կնե րառ վե ին նաև ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի՝ ի րա-
վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 83-րդ հոդ վա ծի «ե» կե տով 
նա խա տես ված վճար նե րը։ Մինչ դեռ Ըն կե րու թյու նը ոչ մի այն չի կա տա րել օ րեն քով սահ ման-
ված իր պար տա կա նու թյու նը, այլ նաև չի օ գտ վել վճար ման են թա կա ռո յալ թի նե րի առ կա յու-
թյան վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րը նա խա պես հայտ նե լու, հայ տա րա րագ րում տեղ գտած 
ան ճշ տու թյուն նե րը և սխալ ներն ո ւղ ղե լու օ րենսդ րու թյամբ թույ լատ րե լի հա մար վող ե ղա նակ-
նե րից: Այդ պա րա գա յում ի րա վա չա փո րեն վրա է հա սել ներ մուծ ված ապ րանք նե րի մաք-
սային ար ժե քի վե րա բե րյալ մաք սային մարմն ին ոչ ճշգ րիտ տե ղե կու թյուն ներ կա յաց նե լու 
ար դյուն քում ա ռա ջա ցած մաք սային վճար նե րի պա կաս հաշ վարկ ման հա մար ՀՀ մաք սային 
օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հա մա պա տաս խան պա տաս խա նատ վու թյան մի-
ջո ցի կի րա ռու մը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նի կող մից ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ ՀՀ մաք սային 
օ րենսգր քով սահ ման ված՝ ներ մուծ ված ապ րանք նե րի մաք սային ար ժե քի հայ տա րա րագր-
ման պա հանջ ներն ի կա տար ա ծե լու ան հնա րի նու թյու նը սխալ մամբ մեկ նա բան վել է այն հա-
մա տեքս տում, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը կա յաց նե լու պա հին վե րա դաս մաք սային 
մարմն ի կող մից ճշգր տումն ե րի փաս տաթղ թի ձև և ավ տո մատ հա մա կարգ չային ծրագ րի մի-
ջո ցով ճշգր տումն ե րի փաս տա թուղթ կազ մե լու ըն թա ցա կարգ սահ ման ված չի ե ղել: Մինչ դեռ 
ան կախ նշ ված ըն թա ցա կար գի սահ ման ված լի նե լուց կամ չլի նե լուց, ՀՀ մաք սային օ րենսգր-
քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 135-րդ հոդ վա ծով նա-
խա տես ված ի րա վա կար գա վո րումն ե րը բա վա րար է ին, որ պես զի Ըն կե րու թյու նը, դրան ցով 
ա ռաջ նորդ վե լով, հայ տա րա րագ րեր (այդ թվում նաև՝ սկզբ նա կան հայ տա րա րա րագ րե րում 
փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մի ջո ցով) խնդ րո ա ռար կա ռո յալ թի նե րի գու մա րը:

 Փաս տո րեն, սույն գոր ծով Դա տա րա նը ճիշտ ի րա վա կան գնա հա տա կան է տվել ի րա-
վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ ՀՀ մաք սային օ րենսգր քով 
նա խա տես ված՝ ներ մուծ վող ապ րանք նե րի մաք սային ար ժե քի հայ տա րա րագր ման, մաք-
սային ար ժե քի բաղ կա ցու ցիչ մա սը կազ մող ռո յալ թի նե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րի ներ կա-
յաց ման ու հայ տա րա րագ րում տեղ գտած ան ճշ տու թյուն նե րի կամ սխալ նե րի ո ւղղ ման ըն-
թա ցա կար գե րին: Դա տա րա նը, ի րա վա չափ հա մա րե լով վե րոգ րյալ մաք սային կա նոն նե րի 
խախտ ման ար դյուն քում Աբ դուլ մա ջիդ Աբ դու լա զիզ Ֆա վազ Ալ հո կաի րի ին պա տաս խա նատ-



526 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

վու թյան են թար կե լը և մեր ժե լով վեր ջի նիս հայ ցը, կա յաց րել է գործն ը ստ է ու թյան ճիշտ լու-
ծող դա տա կան ա կտ, ի նչն ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից:

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում 
բեր ված փաս տարկ նե րը:

 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա մա-
րում է բա վա րար՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-151-րդ և 163-րդ հոդ ված-
նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով սահ ման ված՝ 
ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան-
չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամկ ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք: Սույն գոր ծով վե ճի լու-
ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամկ ե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն 
հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, հետ ևա բար գոր-
ծի ան հար կի ձգձ գումն ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խախտ ման տե սան-
կյու նից: Տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, 
քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք 
հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

 Դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում 
սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ-
տու թյան բա ցա կա յու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, որ ստո րա դաս դա տա րա նի 
գործն ը ստ է ու թյան ճիշտ լու ծող դա տա կան ակ տը թե րի է պատ ճա ռա բան ված, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ այդ դա տա կան ակ տին պետք է օ րի նա կան ո ւժ տալ՝ սույն ո րոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

5. Վճ ռա բեկ  դա տա րա նի  պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը  դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման  վե րա բե րյալ.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դա-
տա կան ծախuե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ 
ծախuե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը 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, ի նչ ծա վա լով դրանք 
ան հրա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց-
ման հա մար։ Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա-
տա կին չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ ե թե վճի ռը 
կա յաց վել է այդ կող մի օգ տին։

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «թ» կե տի 6-րդ պար-
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բե րու թյան հա մա ձայն՝ դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զատ վում են ոչ 
ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րը և ֆի զի կա կան ան ձինք՝ վար չա կան ի րա վա խախ տում-
նե րի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան լի ա զոր ված մար մին նե րի ըն դուն ված ո րոշ ման դեմ բո-
ղոք նե րով:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն 
հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սում նշ ված ան ձինք  տուր քի վ ճա րու մից ա զատ վում են նաև դա տա րա-
նի վճիռ նե րի և ո րո շումն ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

 Հիմք ըն դու նե լով ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 10.07.2018 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-
1423 ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի հա մա տեքս տում Գա գիկ 
Ա վե տի սյանն ը նդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու
թյան թիվ ՎԴ/1390/05/17 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.11.2018 թվա կա
նի ո րոշ մամբ ար ված ի րա վա կան հետ ևու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 
« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «թ» կե տի 6-րդ պար-
բե րու թյան հիմ քով պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից ա զատ ված հայց վոր 
Աբ դուլ մա ջիդ Աբ դու լա զիզ Ֆա վազ Ալ հո կաի րի ի վրա չի կա րող դր վել պա տաս խա նող վար-
չա կան մարմն ի կող մից վճ ռա 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 վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան ար դյուն քում 
գոր ծի ե լքն ի վնաս հայց վո րի փոխ վե լու հան գա ման քից, քա նի որ վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն ե րի վե րա բե րյալ վար չա կան ակ տե րի վի ճարկ ման հա մար օ րեն քի ու ժով պե տա կան 
տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից ա զատ ված սուբյեկտ նե րը չեն կա րող կրել պե տա կան 
տուրք վճա րե լու կամ վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար նե րը փոխ հա տու ցե լու պար տա-
կա նու թյուն՝ թե՛ վար չա կան դա տա րա նում, թե՛ դա տա կան բո ղո քարկ ման փու լե րում՝ ան կախ 
գոր ծի ել քից:

 Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար Կո մի-
տե ի կող մից նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գծով դա տա կան ծախ սե-
րի բաշխ ման հար ցը պետք է հա մա րել լուծ ված:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
31.10.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 27.06.2016 
թվա կա նի վճ ռին: 

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ված պե տա կան տուր քի բաշխ ման հար ցը հա մա րել 
լուծ ված:

3. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և բո-
ղո քարկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան  Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4724/05/17 
դա տա րա նի ո րո շում  2019թ.
 Վար չա կան գործ թիվ  ՎԴ/4724/05/17 
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝  Կ. Ա վե տի սյան
 Դա տա վոր ներ՝ Կ. Բաղ դա սա րյան
 Կ. Մաթ ևո սյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
զե կու ցող  Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ 
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում քն նե լով ՀՀ պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի վճ ռա-

բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 25.04.2018 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ 
« ՊԱ ՊԻ ՐՈՒՍ ԳԼՈ ԲԱԼ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) հայ ցի ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու-
թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի (այ սու հետ` Կո մի տե)` վար չա կան ակ-
տերն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Կո մի տե ի Հետ-

բաց թո ղու մային հս կո ղու թյան վար չու թյան (այ սու հետ՝ Վար չու թյուն) 15.05.2017 թվա կա նի 
թիվ 0008-Ա ար տագ նա մաք սային ստուգ ման ակ տը, 15.05.2017 թվա կա նի թիվ 0008-Ո-1 և 
15.05.2017 թվա կա նի թիվ 0008-Ո-2 ո րո շումն ե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Միր զո յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 16.11.2017 
թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 25.04.2018 
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թվա կա նի ո րոշ մամբ Կո մի տե ի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 16.11.2017 թվա-
կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել ՀՀ պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեն:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը։

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը 
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է « Մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի ի րա վուն քի մա

սին» կոն վեն ցի այի 31րդ հոդ վա ծը, 27.11.2009 թվա կա նին ըն դուն ված (ու ժը կորց րել է 
01.01.2018 թվա կա նին) « Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի մա սին» պայ մա նագ րի 
(այ սու հետ՝ Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենս գիրք) 195րդ, 200րդ և 211րդ հոդ ված նե
րը, « Մաք սային  կար գա վոր ման  մա սին» ՀՀ օ րեն քի 180րդ հոդ վա ծը, 22.02.2007 թվա կա նին 
ըն դուն ված (ու ժը կորց րել է 09.04.2018 թվա կա նին) « Մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 45րդ հոդ վա ծը, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 05.02.2015 թվա կա նի «Ա ռանց ներ մուծ
ման մաք սա տուր քի վճար ման «Կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թե րի 
ներ մուծ ման մա սին» 1950 թվա կա նի նոյեմ բե րի 22ի հա մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե րից 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի 
ապ րանք նե րի ներ մու ծու մը կա նո նա կար գե լու մա սին» թիվ 112Ն ո րո շու մը (այ սու հետ՝ ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան ո րո շում):

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Ըն կե րու թյան կող մից թվով 31 մաք սային հայ-

տա րա րագ րե րով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք են ներ մուծ վել և ՀՀ մշա կույ թի 
նա խա րա րու թյան (այ սու հետ՝ Նա խա րա րու թյուն) կող մից տր ված ա ռանց ներ մուծ ման մաք-
սա տուր քի վճար ման «Կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թե րի ներ մուծ ման 
մա սին» 1950 թվա կա նի նոյեմ բե րի 22-ի հա մա ձայ նագ րի (այ սու հետ՝ նաև Հա մա ձայ նա գիր) 
ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մուծ վող կր թա կան, գի-
տա կան և մշա կու թային բնույ թի ապ րանք նե րի հա վաստ ման մա սին եզ րա կա ցու թյուն նե րի 
հի ման վրա ար տո նու թյամբ ձևա կերպ վել են տար բեր տե սա կի ապ րանք ներ (թղ թի տար բեր 
տե սակ ներ):

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Նա խա րա րու թյուն ներ կա յաց ված դի մում-
նե րում հիմն ա կա նում որ պես ներ մուծ վող ապ րանք նե րի օգ տա գործ ման նպա տա կային 
նշա նա կու թյուն նշ վել է «Գր քե րի, ամ սագ րե րի, ու ղե ցույց նե րի, քար տեզ նե րի, ատ լաս նե րի 
տպագ րու թյան հա մար»:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ ապ րանք ներ մու ծո ղը մաք սա տուր քե րի 
վճա րու մից կա րող է ա զատ վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ թուղ թը ներ մու ծում է Հա մա ձայ նագ-
րով սահ ման ված նպա տա կի, այլ ոչ թե` ցան կա ցած այլ նպա տա կի հա մար (օ րի նակ՝ վա ճառ-
քի):

Դ րա նից ել նե լով` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև, որ Ըն կե րու թյան կող մից 
ներ մուծ ված ապ րանք նե րը հան դի սա նում են պայ մա նա կա նո րեն բաց թողն ված ապ րանք-
ներ, ո րոնց օգ տա գործ ման և տնօ րին ման սահ մա նա փա կումն ե րը սահ ման ված են մաք սային 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող ի րա վա կան նոր մե րով:

 Բա ցի այդ, մեկ այլ` թիվ ՎԴ/5764/05/17 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա րա-
նի կող մից կա յաց ված վճ ռով սույն գոր ծով ներ կա յաց ված վճ ռա բեկ բո ղո քում վկա յա կոչ ված 
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ի րա վա կան նոր մե րին տր վել է հա կա սա կան մեկ նա բա նու թյուն, ո րի պայ ման նե րում ներ կա-
յաց ված վճ ռա բեկ բո ղո քի վե րա բե րյալ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 25.04.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն` հայ ցը մեր ժել:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ ա վո րում ե րը
Վճ ռա բեկ բո ղոքն ան հիմն է և չի կա րող հիմք հան դի սա նալ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

25.04.2018 թվա կա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար, քա նի որ բո ղոք բե րո ղի վկա յա կո չած վար-
չա կան գոր ծով բեր ված վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ չի ըն դուն վել, ի սկ այլ գոր ծե րով` մաս-
նա վո րա պես թիվ ՎԴ/3865/05/16 և թիվ ՎԴ/5896/05/16 վար չա կան գոր ծե րով, Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի եր կու տար բեր դա տա կան կազ մեր կա յաց րել են սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի կող մից կա յաց ված ո րոշ մա նը հա մա հունչ ո րո շումն եր: 

ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ սահ ման ված լի ա զոր մարմն ի՝ Նա խա րա րու թյան կող-
մից տր ված եզ րա կա ցու թյամբ հա վաստ վում է ներ մուծ ված ապ րանք նե րի բնույ թը, այլ ոչ թե 
սահ ման վում է ապ րան քի օգ տա գործ ման սահ մա նա փա կում: Նման սահ մա նա փակ ման մա-
սին խոսք չկա նաև տր ված եզ րա կա ցու թյան բո վան դա կու թյան մեջ: 

Ինչ վե րա բե րում է ի րա վա սու մարմն ին տր վող դի մու մում նշ ված «ն պա տա կային նշա-
նա կու թյուն» ար տա հայ տու թյա նը, ա պա այն վե րա բե րում է ոչ թե ապ րանք նե րի օգ տա գործ-
ման սահ մա նա փա կումն ե րին, այլ` հա վաստ մա նը:

Տ վյալ դեպ քում Հա մա ձայ նագ րի ար ձա նագ րու թյամբ, ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ 
տր վող եզ րա կա ցու թյամբ կամ որ ևէ այլ փաս տաթղ թով սահ մա նա փա կումն եր նա խա տես-
ված չեն, ո րի պայ ման նե րում Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի նոր մե րը սույն գոր-
ծով կի րա ռե լի չեն:

 Բա ցի այդ, թե´ ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ, թե´ մաք սա զերծ ման փաս տաթղ թե րով 
չի սահ ման վում Ըն կե րու թյան՝ իր կող մից ներ մուծ վող ապ րանք ներն օ տա րե լու կամ այլ կերպ 
տնօ րի նե լու ի րա վուն քը սահ մա նա փա կող որ ևէ պայ ման:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը.
1) Ըն կե րու թյու նը 30.03.2015 թվա կա նից մինչև 28.04.2017 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա-

հատ վա ծում Նա խա րա րու թյուն է ներ կա յաց րել թվով 31 ա ռան ձին դի մումն եր՝ խնդ րե լով տալ 
եզ րա կա ցու թյուն դրան ցում նշ ված ապ րանք նե րի` ա ռանց ներ մուծ ման մաք սա տուր քի վճար-
ման Հա մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ-
մուծ վող կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի հա վաստ ման մա սին (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 70-100).

2)  Նա խա րա րու թյան աշ խա տա կազ մի մշա կու թային ար ժեք նե րի պահ պա նու թյան գոր-
ծա կա լու թյան պետ Վ. Գաս պա րյա նի կող մից, ի պա տաս խան վե րը նշ ված դի մումն ե րի, 
01.04.2015 թվա կա նից մինչև 03.05.2017 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում թվով 31 
ա ռան ձին եզ րա կա ցու թյուն ներ են տր վել դրան ցում նշ ված ապ րանք նե րի՝ ա ռանց ներ մուծ-
ման մաք սա տուր քի վճար ման Հա մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան տա րածք ներ մուծ վող մշա կու թային բնույ թի հա վաստ ման մա սին (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 39-69).

3) 06.05.2015 թվա կա նից մինչև 05.05.2017 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
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կազմ ված թվով 31 բեռ նային մաք սային հայ տա րա րագ րե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան կող-
մից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք են ներ մուծ վել թղ թի տար բեր տե սակ ներ 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 101-150).

4)  Վար չու թյան կող մից 15.05.2017 թվա կա նին կազմ վել է ար տագ նա մաք սային ստուգ-
ման թիվ 0008-Ա ա կտն այն մա սին, որ Ըն կե րու թյան կող մից 2015-2017 թվա կան նե րին վե րը 
նշ ված թվով 31 մաք սային հայ տա րա րագ րե րով մաք սա տուր քի ար տո նու թյամբ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մուծ ված ապ րանք նե րի զգա լի մա սը վա ճառ վել է մե ծա ծախ 
ե ղա նա կով, այ սինքն` դրանք օգ տա գործ վել են ար տո նու թյուն նե րի տրա մադր ման հա մար 
Հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված պայ ման նե րին չհա մա պա տաս խա նող նպա տակ նե րով` Մաք-
սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի պա հանջ նե րի խախտ-
մամբ: Բա ցի այդ, ար ձա նագր վել է նաև, որ Ըն կե րու թյու նը 30.05.2016 թվա կա նի թիվ C14668 
բեռ նային մաք սային հայ տա րա րագ րով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մու-
ծած և ձևա կեր պած ապ րանք նե րը հայ տա րա րագ րել է ոչ ճիշտ տվյալ նե րով, ո րի ար դյուն քում 
ապ րանք նե րի մաք սային ար ժեքն ա վել է հայ տա րա րագր վել 469.257 ՀՀ դրա մով:

Ա ռա ջարկ վել է մաք սային գոր ծի ո լոր տում ըն դու նել հա մա պա տաս խան ո րո շում` մաք-
սային վճար նե րի և մաք սային մար մին նե րին վճար վող այլ վճար նե րի լրա ցու ցիչ հաշ վար կի 
ու գանձ ման վե րա բե րյալ, Ըն կե րու թյանն ա ռա ջադ րել վե րա հայ տա րա րագ րել վե րը նշ ված 
բեռ նային մաք սային հայ տա րագ րե րը կա տար ված ճշգր տումն ե րին հա մա պա տաս խան և 
վճա րել օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված մաք սային վճար ներն ու տույ ժե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
14-22).

5)  Վար չու թյան պետ Սի մոն Սարգ սյա նը 15.05.2017 թվա կա նին կա յաց րել է թիվ 0008-Ո-1 
ո րո շու մը մաք սային վճար նե րի և մաք սային մար մին նե րին վճար վող այլ վճար նե րի լրա ցու-
ցիչ հաշ վար կում ու գան ձում կա տա րե լու վե րա բե րյալ` Ըն կե րու թյանն ա ռա ջար կե լով նշ ված 
ո րո շումն ստա նա լուց հե տո 10 օր վա ժամկ ե տում վճա րել վե րը նշ ված բեռ նային մաք սային 
հայ տա րա րագ րե րից բխող` ո րոշ մամբ ա ռա ջադր ված հա մա պա տաս խան մաք սային վճար-
նե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 23-31).

6)  Վար չու թյան ստո րա բա ժան ման ղե կա վար Սի մոն Սարգ սյա նը 15.05.2017 թվա կա նին 
կա յաց րել է թիվ 0008-Ո-2 ո րո շու մը 30.05.2016 թվա կա նի թիվ C14668 բեռ նային մաք սային 
հայ տա րա րագ րում նշ ված ապ րան քի մաք սային ար ժե քը ճշգր տե լու մա սին (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 32-34):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն-

դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` բո ղո քում բարձ րաց ված 
հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ 
օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում սույն ո րոշ ման մեջ 
նշ ված Հա մա ձայ նագ րի Ար ձա նագ րու թյան «Ը» հա վել վա ծի ա ռար կա ապ րանք նե րը Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մու ծե լուց հե տո դրանց նկատ մամբ մաք սա տուր քե րի, հար կե-
րի վճար ման հա մար սահ ման ված ար տո նու թյուն ներ կի րա ռե լու պար տա դիր պայ ման նե րի 
վե րա բե րյալ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե-
նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո-
րե լու հա մար:

 Մինչև 10.04.2018 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
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օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա-
բա նա կան ան ձ նույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով ի րա վունք ու նի դի մե լու վար չա կան 
դա տա րան, ե թե հա մա րում է, որ պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմն ի 
կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի վար չա կան ակ տով, գոր ծո ղու թյամբ կամ ան գոր ծու թյամբ`

1) խախտ վել են կամ ան մի ջա կա նո րեն կա րող են խախտ վել նրա` Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ (այ սու հետ՝ Սահ մա նադ րու թյուն), մի ջազ գային պայ մա-
նագ րե րով, օ րենք նե րով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով ամ րագր ված ի րա վունք նե րը և ա զա-
տու թյուն նե րը, նե րա ռյալ, ե թե` 

ա. խո չըն դոտ ներ են հա րուց վել այդ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա-
նաց ման հա մար,

բ. չեն ա պա հով վել ան հրա ժեշտ պայ ման ներ այդ ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման 
հա մար, սա կայն դրանք պետք է ա պա հով վե ին Սահ մա նադ րու թյան, մի ջազ գային պայ-
մա նագ րի, օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տի ու ժով.
2) նրա վրա ոչ ի րա վա չա փո րեն դր վել է որ ևէ պար տա կա նու թյուն.
3) նա վար չա կան կար գով ոչ ի րա վա չա փո րեն են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա-

նատ վու թյան։
 Մինչև 10.04.2018 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի 

և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ան վա վեր 
է առ ո չինչ չհան դի սա ցող այն ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տը, ո րն ըն դուն վել է` 

ա) օ րեն քի խախտ մամբ, այդ թվում` օ րեն քի սխալ կի րառ ման կամ սխալ մեկ նա-
բան ման հետ ևան քով.

բ) կեղծ փաս տաթղ թե րի կամ տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա, կամ ե թե ներ կա յաց-
ված փաս տաթղ թե րից ա կն հայտ է, որ ը ստ է ու թյան պետք է ըն դուն վեր այլ ո րո շում:
 Վե րը նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-

րել է նաև, որ ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը հիմն ված է այն տրա մա բա նու թյան վրա, որ խախտ ված 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը, ի թիվս այ լոց, նե րա ռում է դա-
տա րան դի մե լու ի րա վունքն այն ան ձանց կող մից, ո րոնց ի րա վունք ներն ան մի ջա կա նո րեն 
խախտ վել են: Վար չա կան ակ տը դա տա կան կար գով կա րող է ճա նաչ վել ան վա վեր, ե թե 
հաս տատ վի հետ ևյալ եր կու պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը.

1.  վար չա կան ա կտն ըն դուն վել է օ րեն քի խախտ մամբ կամ կեղծ փաս տաթղ թե րի կամ 
տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա, կամ ե թե ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րից ա կն հայտ է, որ 
ը ստ է ու թյան պետք է ըն դուն վեր այլ ո րո շում,

2.  վի ճարկ վող վար չա կան ակ տով խախտ վել են հայց վո րի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, 
մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով, օ րենք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով ամ րագր ված ի րա-
վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը (տե'ս, Սվետ լա նա Օ հա նյանն ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե
տա րա նի թիվ ՎԴ/0909/05/10 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա
կա նի ո րո շու մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ վի ճարկ ման հայ-
ցով հայց վորն ի րա վունք ու նի պա հան ջե լու վե րաց նել իր ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը 
խախ տող վար չա կան ակ տը, ո րը վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծի քն նու-
թյան ըն թաց քում դառ նում է դա տա կան վե րահս կո ղու թյան ա ռար կա: Վի ճարկ ման հայ ցի 
հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում դա տա րա նը ձեռ նա մուխ է լի նում 
վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան գնա հատ մա նը՝ ստու գե լով վի ճարկ վող վար չա կան ակ-



533ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

տի հա մա պա տաս խա նու թյունն օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րին (տե՛ս, Հաս միկ Մել քո նյանն 
ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի 
թիվ ՎԴ/8975/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2017 թվա կա նի ո րո
շու մը):

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը հայց է ներ կա յաց րել ՀՀ վար չա կան 
դա տա րան` Վար չու թյան 15.05.2017 թվա կա նի թիվ 0008-Ա ար տագ նա մաք սային ստուգ ման 
ակ տը, 15.05.2017 թվա կա նի թիվ 0008-Ո-1 և 15.05.2017 թվա կա նի թիվ 0008-Ո-2 ո րո շումն երն 
ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին:

 Դա տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ « Վար չու թյան 15.05.2017 թվա կա նի թիվ 0008-Ա 
ար տագ նա մաք սային ստուգ ման ակ տը հա կա սում է «Կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային 
բնույ թի նյու թե րի ներ մուծ ման մա սին» Նյու-Յոր քի 22.11.1950 թվա կա նի հա մա ձայ նագ րին, 
այդ հա մա ձայ նագ րի ար ձա նագ րու թյան 1-ին կե տին, ար ձա նագ րու թյան Հա վել ված Ը-ին, ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան թիվ 112-Ն ո րոշ ման պա հանջ նե րին, այդ ո րոշ մամբ հաս տատ ված ա ռանց 
ներ մուծ ման մաք սա տուր քի վճար ման «Կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու-
թե րի ներ մուծ ման մա սին» 1950 թվա կա նի նոյեմ բե րի 22-ի հա մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե-
րից ՀՀ տա րածք կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի ապ րանք նե րի ներ մուծ ման 
կար գին», գտել է, որ այն են թա կա է վե րաց ման ամ բող ջու թյամբ: Մի ա ժա մա նակ Դա տա-
րա նը, հաշ վի առ նե լով նաև, որ վի ճարկ վող 15.05.2017 թվա կա նի թիվ 0008-Ո-1 և 15.05.2017թ. 
0008-Ո-2 ո րո շումն երն ըն դուն վել են Վար չու թյան 15.05.2017 թվա կա նի թիվ 0008-Ա ար տագ-
նա մաք սային ստուգ ման ակ տի հի ման վրա և հան դի սա նում են վեր ջի նիս հի ման վրա կա-
տար ված հաշ վարկ ներ, եզ րա կաց րել է, որ որ պես հետ ևանք են թա կա են վե րաց ման նաև 
վե րո հի շյալ ո րո շումն ե րը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով նաև, որ Կո մի տե ի դիր քո րո շումն այն մա-
սին, որ ներ մու ծած ապ րանք ներն Ըն կե րու թյու նը չի օգ տա գոր ծել հա մա ձայ նագ րով նա խանշ-
ված պայ ման նե րին հա մա պա տաս խա նող նպա տակ նե րով` դրանք տպագ րու թյան նպա տա-
կով օգ տա գործ վե լու փո խա րեն վա ճառ վել են, չի հա մա պա տաս խա նում հա մա ձայ նագ րով 
և դրա ար ձա նագ րու թյամբ ամ րագր ված սկզ բունք նե րին, ար տո նու թյան կի րառ ման ան հրա-
ժեշ տու թյու նը կախ ված է ներ մուծ ված նյու թե րի (ապ րանք նե րի) բնույ թից և (կամ) նպա տա-
կային նշա նա կու թյու նից, այլ ոչ թե ներ մու ծո ղի կող մից դրանց օգ տա գործ ման նպա տա կից, 
գտել է, որ Վար չու թյան 15.05.2017 թվա կա նի թիվ 0008-Ա ար տագ նա մաք սային ստուգ ման 
ակ տով և դրա հի ման վրա ըն դուն ված թիվ 0008-Ո-1 ու թիվ 0008-Ո-2 ո րո շումն ե րով ի րա վա-
խախ տու մը ոչ ի րա վա չա փո րեն է վե րագր վել Ըն կե րու թյա նը և դրանք ըն դուն վել են օ րեն-
քի խախտ մամբ` մի ա ժա մա նակ ոչ ի րա վա չա փո րեն մի ջամ տե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և 
օ րենք նե րով պահ պան վող Ըն կե րու թյան ի րա վունք նե րին:

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս-
տե րը և գնա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը` Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ դրանք ան հիմն են հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Ըն կե րու թյան կող մից ապ րանք նե րը ներ մու ծե լու ժա մա նակ գոր ծող «Ի րա վա կան ակ-
տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ըն դուն վող ի րա վա կան ակ տերն են` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
Սահ մա նադ րու թյա նը և օ րեն քին հա մա պա տաս խան` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ազ-
գային ժո ղո վի վա վե րաց րած կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի հաս տա-
տած և ու ժի մեջ մտած մի ջազ գային պայ մա նագ րե րը (…):
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 Նույն օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` մի ջազ գային ի րա վուն քի` հա մընդ-
հա նուր ճա նա չում գտած սկզ բունք ներն ու նոր մե րը, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան մի ջազ գային պայ մա նագ րե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա-
կար գի բաղ կա ցու ցիչ մասն են:

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա-
վա կան հա մա կար գի բաղ կա ցու ցիչ մասն են կազ մում նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
մի ջազ գային պայ մա նագ րե րը:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար 23.08.2010 թվա կա նից ու ժի մեջ մտած «Կր թա-
կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թե րի ներ մուծ ման մա սին» 22.11.1950 թվա կա նի 
Նյու-Յոր քյան հա մա ձայ նագ րի` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար 23.02.2011 թվա կա-
նից ու ժի մեջ մտած ար ձա նագ րու թյան (այ սու հետ` Ար ձա նագ րու թյուն) 1-ին հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի հա մա ձայն` Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րը պար տա վոր վում են նույն Ար ձա նագ
րու թյան Ա, Բ, Դ և Ե, ի նչ պես նաև Գ.I, Զ, Է և Ը հա վել ված նե րում թվարկ ված նյու թե րը, 
ե թե նշ ված հա վել ված նե րը ստորև նշ ված 16(ա) կե տի հա մա ձայն ար ված հայ տա րա րու թյան 
ա ռար կա չեն, ա զա տել մաք սային  տուր քե րից կամ ներ մուծ ման հետ կապ ված այլ վճար
նե րից, ի նչ պես սահ ման ված է Հա մա ձայ նագ րի I հոդ վա ծի 1-ին կե տով` պայ մա նով, որ այդ 
նյու թե րը բա վա րա րեն այս հա վել ված նե րով սահ ման ված պայ ման նե րը և հան դի սա նան այլ 
Պայ մա նա վոր վող պե տու թյան ար տադ րանք: 

Ար ձա նագ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծի 14(ա) կե տի հա մա ձայն` (…) նույն Ար ձա նագ րու թյան, 
ի նչ պես նաև 18-րդ կե տում նշ ված ար ձա նագ րու թյան մեջ գոր ծած վող « պե տու թյուն» կամ 
«եր կիր» հաս կա ցու թյուն նե րը վե րա բե րում են նաև, ե թե դա պա հանջ վում է հա մա տեքս տով, 
մաք սային  կամ տն տե սա կան մի ու թյուն նե րին, ի սկ դրանց ի րա վա սու թյան շր ջա նա կում գտն-
վող, նույն Ար ձա նագ րու թյան գոր ծո ղու թյան շր ջա նա կին ա ռնչ վող բո լոր հար ցե րի մա սով` 
դրանց ան դամ պե տու թյուն նե րի տա րածք նե րին ամ բող ջու թյամբ, այլ ոչ թե այդ ե րկր նե րից 
յու րա քան չյու րի տա րած քին: Հաս կա նա լի է, որ նույն Ար ձա նագ րու թյան Պայ մա նա վոր վող 
կող մի տա րած քում այդ մաք սային  կամ տն տե սա կան մի ու թյուն նե րը նույն պես կկի րա ռեն 
Հա մա ձայ նագ րի դրույթ նե րը Ար ձա նագ րու թյան նկատ մամբ նույն հիմ քով, ի նչ նա խա տես-
ված է նա խորդ կե տում: 

Ար ձա նագ րու թյան «Ը» հա վել վա ծի վեր նա գիրն է` « Գր քե րի, հրա տա րա կու թյուն նե րի և 
փաս տաթղ թե րի ար տադ րու թյան հա մար օգ տա գործ վող նյու թե րը և մե քե նա նե րը», բո վան-
դա կու թյու նը` « i) Գր քե րի, հրա տա րա կու թյուն նե րի և փաս տաթղ թե րի ար տադ րու թյան հա-
մար օգ տա գործ վող նյու թեր (ցե լյու լո զային զանգ ված, թա փոն նե րի վե րամ շա կու մից ստաց-
ված թուղթ, թեր թային և այլ թուղթ` տպագ րու թյան հա մար, տպագ րա կան ներ կեր, սո սինձ 
և այլն):

ii) Ցե լյու լո զային զանգ վա ծի և թղ թի մշակ ման հա մար նա խա տես ված մե քե նա ներ, ի նչ-
պես նաև տպագ րա կան և կազ մա րա րա կան մե քե նա ներ` պայ մա նով, որ ներ մու ծող ե րկ րում 
տվյալ պա հին հա մար ժեք տեխ նի կա կան ո րա կի մե քե նա ներ չեն ար տադր վում»:

Նշ ված նոր մե րի մեկ նա բա նու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում 
է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը վե րը նշ ված մի ջազ գային պայ մա նագ րով 23.02.2011 
թվա կա նից պար տա վո րու թյուն է ստանձ նել մաք սային  տուրք և ներ մուծ ման հետ կապ ված 
այլ վճար ներ չկի րա ռե լու Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ վող ստորև նշ ված հետ-
ևյալ ապ րանք նե րի հա մար` ցե լյու լո զային զանգ ված, թա փոն նե րի վե րամ շա կու մից ստաց
ված թուղթ, թեր թային և այլ թուղթ` տպագ րու թյան հա մար, տպագ րա կան ներ կեր, սո սինձ 
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և այլն, ի նչ պես նաև ցե լյու լո զային զանգ վա ծի և թղ թի մշակ ման հա մար նա խա տես ված մե-
քե նա ներ, ի նչ պես նաև տպագ րա կան և կազ մա րա րա կան մե քե նա ներ` պայ մա նով, որ ներ-
մու ծող ե րկ րում տվյալ պա հին հա մար ժեք տեխ նի կա կան ո րա կի մե քե նա ներ չեն ար տադր-
վում,

 հետ ևյալ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում`
1) ե թե դրանք օգ տա գործ վում են գր քե րի, հրա տա րա կու թյուն նե րի և փաս տաթղ թե րի 

ար տադ րու թյան հա մար,
2) 1ին կե տում նշ ված ապ րանք նե րը հան դի սա նում են այլ Պայ մա նա վոր վող պե տու

թյան ար տադ րանք:

ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը, հիմք ըն դու նե լով վե րը նշ ված մի ջազ գային պայ մա նա գի րը, 
05.02.2015 թվա կա նին ըն դու նել է «Ա ռանց ներ մուծ ման մաք սա տուր քի վճար ման «Կր թա կան, 
գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թե րի ներ մուծ ման մա սին» 1950 թվա կա նի նոյեմ բե-
րի 22-ի հա մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք 
կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի ապ րանք նե րի ներ մու ծու մը կա նո նա կար գե-
լու մա սին» թիվ 112-Ն ո րո շու մը, ո րի 2-րդ կե տով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան լի ա զոր 
պե տա կան կա ռա վար ման մարմն ին վե րա պահ վել է վե րը նշ ված ապ րանք նե րի ներ մուծ-
ման նպա տա կային նշա նա կու թյան վե րա բե րյալ եզ րա կա ցու թյուն տրա մադ րե լու ի րա վունք` 
նույն ո րոշ ման 3-րդ կե տով այդ եզ րա կա ցու թյու նը հա մա րե լով ներ մուծ ման մաք սա տուր քից 
ա զատ վե լու հիմք: 

Ըն կե րու թյան կող մից ապ րանք նե րը ներ մու ծե լու ժա մա նակ գոր ծող Մաք սային մի ու-
թյան մաք սային օ րենսգր քի 122-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` մաք սային ստու գու մը 
մաք սային մար մին նե րի կող մից ի րա կա նաց վում է ստու գե լու հա մար Մաք սային մի ու թյան 
մաք սային օ րենսդ րու թյամբ և Մաք սային մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն նե րի օ րենսդ րու-
թյամբ սահ ման ված պա հանջ նե րի կա տա րու մը ան ձանց կող մից:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` մաք սային ստու գումն ի րա կա նաց վում է Մաք-
սային մի ու թյան ան դամ պե տու թյան մաք սային մարմն ի կող մից՝ ստուգ ման են թարկ վող ան-
ձանց նկատ մամբ (մոտ), ո րոնք ստեղծ վել և (կամ) գրանց վել են Մաք սային մի ու թյան այդ 
ան դամ պե տու թյան օ րենսդ րու թյա նը հա մա պա տաս խան:

Ս տուգ ման են թարկ վող ան ձինք ա սե լով են թադր վում ե ն՝
 հայ տա րա րա տուն. (…):
 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` մաք սային ստուգ ման ժա մա նակ մաք-

սային մար մին նե րի կող մից ստուգ վում է պայ մա նա կա նո րեն բաց թողն ված ապ րանք նե րի 
օգ տա գործ ման և տնօ րին ման հետ կապ ված սահ մա նա փա կումն ե րի պահ պա նու մը:

 Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` պայ մա նա կա նո րեն բաց թողն ված են հա մար վում « ներ քին սպառ ման հա մար բաց-
թո ղում» մաք սային ըն թա ցա կար գով ձևա կերպ վող այն ապ րանք նե րը, ո րոնց դեպ քում տրա-
մադր վում են մաք սա տուր քե րի, հար կե րի վճար ման հա մար սահ ման ված ար տո նու թյուն ներ, 
ո րոնք զու գակց ված են այդ ապ րանք նե րի օգ տա գործ ման և (կամ) տնօ րին ման հետ կապ
ված սահ մա նա փա կում ե րով:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տում նշ-
ված՝ պայ մա նա կա նո րեն բաց թողն ված ապ րանք նե րը կա րող են օգ տա գործ վել մի այն ար
տո նու թյուն նե րի տրա մադր ման պայ ման նե րին հա մա պա տաս խա նող նպա տակ նե րով:

 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` պայ մա նա կա նո րեն բաց թողն ված ապ րանք ներն 
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ու նեն օ տա րերկ րյա ապ րան քի կար գա վի ճակ և գտն վում են մաք սային հս կո ղու թյան տակ:
 Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տում նշ-

ված ապ րանք նե րը հա մար վում են պայ մա նա կա նո րեն բաց թողն ված մինչև ներ մուծ ման 
մաք սա տուր քե րի, հար կե րի՝ վճար ման են թա կա գու մար նե րի վճար ման պար տա վո րու թյու նը 
դա դա րե լու պա հը, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ Մաք սային մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն-
նե րի օ րենսդ րու թյամբ:

 Վե րը նշ ված նոր մե րի մեկ նա բա նու թյու նից բխում է, որ մաք սային մար մինն ի րա կա-
նաց նում է մաք սային ստու գում` նպա տակ ու նե նա լով ստու գե լու նաև հայ տա րա րա տու նե-
րի կող մից Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսդ րու թյամբ և Մաք սային մի ու թյան ան դամ 
պե տու թյուն նե րի օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված պա հանջ նե րի կա տա րու մը: Ը նդ ո րում, ե թե 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն « ներ քին սպառ ման հա մար բաց թո ղում» մաք սային ըն թա-
ցա կար գով ներ մուծ վել են պայ մա նա կա նո րեն բաց թողն ված ապ րանք ներ, ո րոնց դեպ քում 
վե րը նշ ված մի ջազ գային պայ մա նագ րի ու ժով տրա մադր վում են մաք սա տուր քե րի, հար կե րի 
վճար ման հա մար սահ ման ված ար տո նու թյուն ներ` զու գակց ված այդ ապ րանք նե րի օգ տա-
գործ ման և (կամ) տնօ րին ման հետ կապ ված սահ մա նա փա կումն ե րով, այ սինքն` այդ ապ-
րանք նե րը կա րող են օգ տա գործ վել բա ցա ռա պես ար տո նու թյուն նե րի տրա մադր ման պայ-
ման նե րին հա մա պա տաս խա նող նպա տակ նե րով, ա պա մաք սային մար մի նը ստու գում է 
դրանց օգ տա գործ ման և տնօ րին ման հետ կապ ված սահ մա նա փա կումն ե րի պահ պա նու մը 
հայ տա րա րա տու նե րի կող մից, քա նի որ այդ ապ րանք նե րը հա մար վում են մաք սային հս կո-
ղու թյան տակ գտն վող:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը 30.03.2015 թվա կա նից մինչև 
28.04.2017 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան լի ա-
զոր պե տա կան կա ռա վար ման մարմն ին` Նա խա րա րու թյուն է ներ կա յաց րել թվով 31 ա ռան-
ձին դի մումն եր՝ խնդ րե լով տալ եզ րա կա ցու թյուն դրան ցում նշ ված ապ րանք նե րի` ա ռանց 
ներ մուծ ման մաք սա տուր քի վճար ման Հա մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մուծ վող կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի հա-
վաստ ման մա սին: Նա խա րա րու թյան կող մից 01.04.2015 թվա կա նից մինչև 03.05.2017 թվա-
կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում տր վել են թվով 31 ա ռան ձին եզ րա կա ցու թյուն ներ, 
ո րոն ցով հա վաստ վել է ապ րանք նե րի՝ ա ռանց ներ մուծ ման մաք սա տուր քի վճար ման Հա-
մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մուծ վող 
մշա կու թային բնույ թը: Դրա նից հե տո Ըն կե րու թյունն այդ եզ րա կա ցու թյուն նե րի հի ման վրա 
06.05.2015 թվա կա նից մինչև 05.05.2017 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք է ներ մու ծել թղ թի տար բեր տե սակ ներ:

 Վար չու թյու նը, ի րա կա նաց նե լով մաք սային ստու գում, 15.05.2017 թվա կա նին կազ մել է 
ար տագ նա մաք սային ստուգ ման թիվ 0008-Ա ա կտն այն մա սին, որ Ըն կե րու թյան կող մից 
2015-2017 թվա կան նե րին վե րը նշ ված թվով 31 մաք սային հայ տա րա րագ րե րով մաք սա տուր-
քի ար տո նու թյամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մուծ ված ապ րանք նե րի 
զգա լի մա սը վա ճառ վել է մե ծա ծախ ե ղա նա կով: Բա ցի այդ, ար ձա նագր վել է նաև, որ Ըն-
կե րու թյու նը 30.05.2016 թվա կա նի թիվ C14668 բեռ նային մաք սային հայ տա րա րագ րով Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մու ծած և ձևա կեր պած ապ րանք նե րը հայ տա րա-
րագ րել է ոչ ճիշտ տվյալ նե րով, ո րի ար դյուն քում ապ րանք նե րի մաք սային ար ժեքն ա վել է 
հայ տա րա րագր վել 469.257 ՀՀ դրա մով: Դրա հի ման վրա մաք սային մար մինն ա ռա ջար կել 
է մաք սային գոր ծի ո լոր տում ըն դու նել հա մա պա տաս խան ո րո շում` մաք սային վճար նե րի և 
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մաք սային մար մին նե րին վճար վող այլ վճար նե րի լրա ցու ցիչ հաշ վար կի ու գանձ ման վե րա-
բե րյալ, Ըն կե րու թյանն ա ռա ջադ րել վե րա հայ տա րա րագ րել վե րը նշ ված բեռ նային մաք սային 
հայ տա րագ րե րը կա տար ված ճշգր տումն ե րին հա մա պա տաս խան և վճա րել օ րենսդ րու թյամբ 
սահ ման ված մաք սային վճար ներն ու տույ ժե րը: Այ նու հետև Վար չու թյան պետ Սի մոն Սարգ-
սյա նը 15.05.2017 թվա կա նին կա յաց րել է թիվ 0008-Ո-1 ո րո շու մը մաք սային վճար նե րի և մաք-
սային մար մին նե րին վճար վող այլ վճար նե րի լրա ցու ցիչ հաշ վար կում ու գան ձում կա տա րե-
լու վե րա բե րյալ` Ըն կե րու թյանն ա ռա ջար կե լով նշ ված ո րո շումն ստա նա լուց հե տո 10 օր վա 
ժամկ ե տում վճա րել վե րը նշ ված բեռ նային մաք սային հայ տա րա րագ րե րից բխող` ո րոշ մամբ 
ա ռա ջադր ված հա մա պա տաս խան մաք սային վճար նե րը, ի սկ 15.05.2017 թվա կա նին կա յաց-
րել է թիվ 0008-Ո-2 ո րո շու մը 30.05.2016 թվա կա նի թիվ C14668 բեռ նային մաք սային հայ տա-
րա րագ րում նշ ված ապ րան քի մաք սային ար ժե քը ճշգր տե լու մա սին: 

Այ սինքն` մաք սային մար մի նը, նպա տակ ու նե նա լով ստու գե լու Ըն կե րու թյան կող մից 
Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսդ րու թյամբ և ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված պա-
հանջ նե րի կա տա րու մը, ստուգ մամբ բա ցա հայ տել է, որ « ներ քին սպառ ման հա մար բաց թո-
ղում» մաք սային ըն թա ցա կար գով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ված վե րը նշ ված 
ապ րանք նե րի մի մա սը, ո րոնք հան դի սա ցել են պայ մա նա կա նո րեն բաց թողն ված, և ո րոնց 
հա մար վե րը նշ ված մի ջազ գային պայ մա նագ րի ու ժով տրա մադր վել են մաք սա տուր քե-
րի, հար կե րի վճար ման հա մար սահ ման ված ար տո նու թյուն ներ, չեն զու գակց վել այդ ապ-
րանք նե րի օգ տա գործ ման և տնօ րին ման հետ կապ ված սահ մա նա փա կումն ե րով, այ սինքն` 
դրանք չեն օգ տա գործ վել բա ցա ռա պես ար տո նու թյուն նե րի տրա մադր ման պայ ման նե րին 
հա մա պա տաս խա նող նպա տակ նե րով` չեն օգ տա գործ վել գր քե րի, հրա տա րա կու թյուն նե րի 
և փաս տաթղ թե րի ար տադ րու թյան հա մար, այլ` վա ճառ քի ե ղա նա կով օ տար ման մի ջո ցով 
փո խանց վել են եր րորդ ան ձանց:

Ն ման պայ ման նե րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյունն այն մա սին, որ 
ան հիմն է Կո մի տե ի կող մից ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմքն այն մա սին, որ ներ-
մու ծած ապ րանք ներն Ըն կե րու թյու նը չի օգ տա գոր ծել հա մա ձայ նագ րով նա խանշ ված պայ-
ման նե րին հա մա պա տաս խա նող նպա տակ նե րով, և ար տո նու թյան կի րառ ման ան հրա ժեշ-
տու թյու նը կախ ված է ներ մուծ ված նյու թե րի (ապ րանք նե րի) բնույ թից և (կամ) նպա տա կային 
նշա նա կու թյու նից, այլ ոչ թե ներ մու ծո ղի կող մից դրանց օգ տա գործ ման նպա տա կից` չի 
բխում ի նչ պես վե րը նշ ված ի րա վա կան ակ տե րի վե րա բե րյալ հայտն ված դիր քո րո շումն ե րից, 
այն պես էլ սույն գոր ծի փաս տե րից: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 25-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
դա տա րա նը նույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի հե տա-
զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով պար զում է գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն 
ու նե ցող բո լոր փաս տե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դա-
տա րա նը, ան մի ջա կա նո րեն գնա հա տե լով գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը, ո րո շում է 
փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը` բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա 
հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն ե րից մե կով ան դրա դառ-
նա լով վե րը նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նը գործն ը ստ 
է ու թյան լու ծող դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու նպա տա կով գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող բո լոր փաս տե րը պար զում է ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ ման և գնա-
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հատ ման մի ջո ցով: Ա պա ցույց նե րի հե տա զո տու մը դա տա կան ա պա ցույց նե րի ան մի ջա կան 
ըն կա լումն ու վեր լու ծու թյունն է՝ դրան ցից յու րա քան չյու րի վե րա բե րե լի ու թյու նը, թույ լատ րե-
լի ու թյունն ու ար ժա նա հա վա տու թյու նը ո րո շե լու և գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու-
նե ցող փաս տա կան հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը հաս տա տե լու 
հա մար դրանց հա մակ ցու թյան բա վա րա րու թյու նը պար զե լու նպա տա կով, ի սկ ա պա ցույց-
նե րի գնա հա տու մը են թադ րում է ա պա ցույց նե րի տրա մա բա նա կան և ի րա վա բա նա կան 
ո րա կում՝ դրանց վե րա բե րե լի ու թյան, թույ լատ րե լի ու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան և բա-
վա րա րու թյան տե սան կյու նից: Դա տա րա նը գործն ը ստ է ու թյան լու ծող պատ ճա ռա բան ված 
դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու նպա տա կով պետք է բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա-
զոտ ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ գնա հա տի գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը՝ 
դրանց վե րա բե րե լի ու թյան, թույ լատ րե լի ու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան և բա վա րա րու թյան 
տե սան կյու նից: Դա տա րա նի կող մից ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման ար դյունք ներն ար տա-
ցոլ վում են դա տա կան ակ տի պատ ճա ռա բա նա կան մա սում, որ տեղ դա տա րա նը պետք է 
մատ նա ցույց ա նի այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնց վրա կա ռու ցում է իր եզ րա հան գումն երն ու 
հետ ևու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև այն դա տո ղու թյուն նե րը, ո րոն ցով հերք վում է այս կամ այն 
ա պա ցույ ցը: Դա տա կան ակ տը կա րող է հա մար վել պատ շաճ կեր պով պատ ճա ռա բան ված 
մի այն այն դեպ քում, ե րբ դրա պատ ճա ռա բա նա կան մա սում դա տա րա նը ցույց է տվել ա պա-
ցույց նե րի գնա հատ ման հար ցում իր ներ քին հա մոզ մուն քի ձևա վոր ման օբյեկ տիվ հիմ քե րը 
(տե´ս, Ջա ջու ռի գյու ղա պե տա րանն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի 
կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի և մյուս նե րի թիվ ՎԴ5/0029/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ
ռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած մեկ այլ ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, 
որ օ րենս դի րը հս տա կո րեն կան խո րո շել է վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան 
դա տա կան վե րահս կո ղու թյան սահ ման նե րը՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
124-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում ամ րագ րե լով, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու-
թյու նը ո րոշ վում է այդ ակ տի ըն դուն մանն ո ւղղ ված վար չա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված 
ա պա ցույց նե րի շր ջա նա կում: Դա տա րա նի կող մից վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան 
գնա հա տու մը պետք է կա տար վի տվյալ վար չա կան ակ տի ըն դուն ման հա մար հիմք հան դի-
սա ցած փաս տա կան հան գա մանք նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի ի րա վա կան նոր մե րով սահ-
ման ված պա հանջ նե րի պահ պան ման հար ցը պար զե լու մի ջո ցով (տե՛ս, Հաս միկ Մել քո նյանն 
ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի 
թիվ ՎԴ/8975/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2017 թվա կա նի ո րո
շու մը):

 Վե րոն շյալ դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, սույն գոր ծի շր ջա-
նակ նե րում ձեռ նա մուխ լի նե լով գնա հա տե լու վի ճարկ վող վար չա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու-
թյու նը` ստու գե լով դրանց հա մա պա տաս խա նու թյունն օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րին, ար-
ձա նագ րում է, որ այդ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը չէ ին կա րող հիմք հան դի սա նալ Կո մի տե ի 
վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լու և Դա տա րա նի 16.11.2017 թվա կա նի վճիռն ան փո փոխ թող նե լու 
հա մար, քա նի որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տերն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ պայ ման էր, որ գոր ծի քն նու թյամբ հաս տատ ված հա մար վեր, որ վար չա կան ակ-
տերն ըն դուն վել են օ րեն քի խախտ մամբ ու դրան ցով խախտ վել են Ըն կե րու թյան` ՀՀ Սահ-
մա նադ րու թյամբ, մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով, օ րենք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով 
ամ րագր ված ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը, որ պի սի փաս տե րը վե րը նշ ված դիր քո րո-
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շումն ե րի պա րա գա յում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հաս տատ ված չհա մա րեց:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րո հի շյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-
մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-րդ, 152-րդ և 163-րդ 
հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քն նու թյան 
ու ղար կե լու հա մար: 

Ընդ ո րում` գոր ծի նոր քն նու թյան ժա մա նակ, հիմք ըն դու նե լով վե րը նշ ված դիր քո րո-
շումն ե րը, ան հրա ժեշտ է պար զել` թվով 31 մաք սային հայ տա րա րագ րե րով մաք սա տուր քի 
ար տո նու թյամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մուծ ված ապ րանք նե րից որ-
քանն է վա ճառ վել և նոր մի այն հետ ևու թյուն ա նել վի ճարկ վող վար չա կան ակ տե րը մաս նա-
կի ո րեն ան վա վեր ճա նա չե լու կամ հայ ցը մեր ժե լու մա սին:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա
կան  ծախ սե րի բաշխ ման  վե րա բե րյալ.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ սե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը 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, ի նչ 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, ի նչ ծա վա լով դրանք ան հրա ժեշտ են ե ղել 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար: Դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա տա կին չի ծա ռայել, 
դր վում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ ե թե վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի 
օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա-
րար ման, և գործն ու ղարկ վում է նոր քն նու թյան, գտ նում է, որ տվյալ պա րա գա յում դա տա-
կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին պետք է ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

  

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան 
դա տա րա նի 25.04.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան՝ 
նոր քն նու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան ըն-
թաց քում:

3. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և բո-
ղո քարկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱ ՏՈՒԿ ԿԱՐ ԾԻՔ 

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տի կող մից թիվ ՎԴ/4724/05/17 վար չա կան գոր ծով 25.12.2019  

թվա կա նին կա յաց ված ո րոշ ման վե րա բե րյալ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա-
կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան), 25.12.2019 թվա կա նին քն նե լով ՀՀ պե-
տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 
25.04.2018 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի « ՊԱ ՊԻ ՐՈՒՍ ԳԼՈ ԲԱԼ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ՝ 
Ըն կե րու թյուն) ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի 
(այ սու հետ` Կո մի տե)` վար չա կան ակ տերն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, նույն 
պա լա տի դա տա վոր նե րի ը նդ հա նուր թվի մե ծա մաս նու թյամբ ո րո շել է վճ ռա բեկ բո ղո քը բա-
վա րա րել մաս նա կի ո րեն, բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 25.04.2018 թվա-
կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան՝ նոր քն նու թյան:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռու զան նա Հա-
կո բյանս, Նախ շուն Տա վա րա ցյանս և Ստե փան Մի քայե լյանս, հա մա ձայն չլի նե լով վե րը 
նշ ված ո րոշ մամբ Վճ ռա 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 օ րենսգր քի 12-րդ հոդ վա ծի 
6-րդ և 7-րդ մա սե րով, շա րադ րում ե նք մեր հա տուկ կար ծի քը նշ ված ո րոշ ման վե րա բե րյալ:

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 Կո մի տե ի Հետ-

բաց թո ղու մային հս կո ղու թյան վար չու թյան (այ սու հետ՝ Վար չու թյուն) 15.05.2017 թվա կա նի 
թիվ 0008-Ա ար տագ նա մաք սային ստուգ ման ակ տը, 15.05.2017 թվա կա նի թիվ 0008-Ո-1 և 
15.05.2017 թվա կա նի թիվ 0008-Ո-2 ո րո շումն ե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Միր զո յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 16.11.2017 
թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 25.04.2018 
թվա կա նի ո րոշ մամբ Կո մի տե ի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 16.11.2017 թվա-
կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել ՀՀ պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեն:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը։

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է « Մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի ի րա վուն քի 

մա սին» կոն վեն ցի այի 31-րդ հոդ վա ծը, 27.11.2009 թվա կա նին ըն դուն ված (ու ժը կորց րել է 
01.01.2018 թվա կա նին) « Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի մա սին» պայ մա նագ-
րի (այ սու հետ՝ Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենս գիրք) 195-րդ, 200-րդ և 211-րդ հոդ-
ված նե րը, « Մաք սային  կար գա վոր ման  մա սին» ՀՀ օ րեն քի 180-րդ հոդ վա ծը, 22.02.2007 թվա-
կա նին ըն դուն ված (ու ժը կորց րել է 09.04.2018 թվա կա նին) « Մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 45-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 05.02.2015 թվա կա նի «Ա ռանց 
ներ մուծ ման մաք սա տուր քի վճար ման «Կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու-
թե րի ներ մուծ ման մա սին» 1950 թվա կա նի նոյեմ բե րի 22-ի հա մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե-
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րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ-
թի ապ րանք նե րի ներ մու ծու մը կա նո նա կար գե լու մա սին» թիվ 112-Ն ո րո շու մը (այ սու հետ՝ ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան ո րո շում):

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Ըն կե րու թյան կող մից թվով 31 մաք սային հայ-

տա րա րագ րե րով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք են ներ մուծ վել և ՀՀ մշա կույ թի 
նա խա րա րու թյան (այ սու հետ՝ Նա խա րա րու թյուն) կող մից տր ված ա ռանց ներ մուծ ման մաք-
սա տուր քի վճար ման «Կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թե րի ներ մուծ ման 
մա սին» 1950 թվա կա նի նոյեմ բե րի 22-ի հա մա ձայ նագ րի (այ սու հետ՝ նաև Հա մա ձայ նա գիր) 
ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մուծ վող կր թա կան, գի-
տա կան և մշա կու թային բնույ թի ապ րանք նե րի հա վաստ ման մա սին եզ րա կա ցու թյուն նե րի 
հի ման վրա ար տո նու թյամբ ձևա կերպ վել են տար բեր տե սա կի ապ րանք ներ (թղ թի տար բեր 
տե սակ ներ):

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Նա խա րա րու թյուն ներ կա յաց ված դի մում-
նե րում հիմն ա կա նում որ պես ներ մուծ վող ապ րանք նե րի օգ տա գործ ման նպա տա կային 
նշա նա կու թյուն նշ վել է «Գր քե րի, ամ սագ րե րի, ու ղե ցույց նե րի, քար տեզ նե րի, ատ լաս նե րի 
տպագ րու թյան հա մար»:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ ապ րանք ներ մու ծո ղը մաք սա տուր քե րի 
վճա րու մից կա րող է ա զատ վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ թուղ թը ներ մու ծում է Հա մա ձայ նագ-
րով սահ ման ված նպա տա կի, այլ ոչ թե` ցան կա ցած այլ նպա տա կի հա մար (օ րի նակ՝ վա ճառ-
քի):

Դ րա նից ել նե լով` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև, որ Ըն կե րու թյան կող մից 
ներ մուծ ված ապ րանք նե րը հան դի սա նում են պայ մա նա կա նո րեն բաց թողն ված ապ րանք-
ներ, ո րոնց օգ տա գործ ման և տնօ րին ման սահ մա նա փա կումն ե րը սահ ման ված են մաք սային 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող ի րա վա կան նոր մե րով:

 Բա ցի այդ, մեկ այլ` թիվ ՎԴ/5764/05/17 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա րա-
նի կող մից կա յաց ված վճ ռով սույն գոր ծով ներ կա յաց ված վճ ռա բեկ բո ղո քում վկա յա կոչ ված 
ի րա վա կան նոր մե րին տր վել է հա կա սա կան մեկ նա բա նու թյուն, ո րի պայ ման նե րում ներ կա-
յաց ված վճ ռա բեկ բո ղո քի վե րա բե րյալ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 25.04.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն` հայ ցը մեր ժել:

2.2 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ ա վո րում ե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղոքն ան հիմն է և չի կա րող հիմք հան դի սա նալ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

25.04.2018 թվա կա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար, քա նի որ բո ղոք բե րո ղի վկա յա կո չած վար-
չա կան գոր ծով բեր ված վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ չի ըն դուն վել, ի սկ այլ գոր ծե րով` մաս-
նա վո րա պես թիվ ՎԴ/3865/05/16 և թիվ ՎԴ/5896/05/16 վար չա կան գոր ծե րով, Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի եր կու տար բեր դա տա կան կազ մեր կա յաց րել են սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի կող մից կա յաց ված ո րոշ մա նը հա մա հունչ ո րո շումն եր: 

ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ սահ ման ված լի ա զոր մարմն ի՝ Նա խա րա րու թյան կող-
մից տր ված եզ րա կա ցու թյամբ հա վաստ վում է ներ մուծ ված ապ րանք նե րի բնույ թը, այլ ոչ թե 
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սահ ման վում է ապ րան քի օգ տա գործ ման սահ մա նա փա կում: Նման սահ մա նա փակ ման մա-
սին խոսք չկա նաև տր ված եզ րա կա ցու թյան բո վան դա կու թյան մեջ: 

Ինչ վե րա բե րում է ի րա վա սու մարմն ին տր վող դի մու մում նշ ված «ն պա տա կային նշա-
նա կու թյուն» ար տա հայ տու թյա նը, ա պա այն վե րա բե րում է ոչ թե ապ րանք նե րի օգ տա գործ-
ման սահ մա նա փա կումն ե րին, այլ` հա վաստ մա նը:

Տ վյալ դեպ քում Հա մա ձայ նագ րի ար ձա նագ րու թյամբ, ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ 
տր վող եզ րա կա ցու թյամբ կամ որ ևէ այլ փաս տաթղ թով սահ մա նա փա կումն եր նա խա տես-
ված չեն, ո րի պայ ման նե րում Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի նոր մե րը 
սույն գոր ծով կի րա ռե լի չեն:

 Բա ցի այդ, թե´ ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ, թե´ մաք սա զերծ ման փաս տաթղ թե րով 
չի սահ ման վում Ըն կե րու թյան՝ իր կող մից ներ մուծ վող ապ րանք ներն օ տա րե լու կամ այլ կերպ 
տնօ րի նե լու ի րա վուն քը սահ մա նա փա կող որ ևէ պայ ման:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը. 
1) Ըն կե րու թյու նը 30.03.2015 թվա կա նից մինչև 28.04.2017 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա-

հատ վա ծում Նա խա րա րու թյուն է ներ կա յաց րել թվով 31 ա ռան ձին դի մումն եր՝ խնդ րե լով տալ 
եզ րա կա ցու թյուն դրան ցում նշ ված ապ րանք նե րի` ա ռանց ներ մուծ ման մաք սա տուր քի վճար-
ման Հա մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ-
մուծ վող կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի հա վաստ ման մա սին (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 70-100).

2) Նա խա րա րու թյան աշ խա տա կազ մի մշա կու թային ար ժեք նե րի պահ պա նու թյան գոր-
ծա կա լու թյան պետ Վ. Գաս պա րյա նի կող մից, ի պա տաս խան վե րը նշ ված դի մումն ե րի, 
01.04.2015 թվա կա նից մինչև 03.05.2017 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում թվով 31 
ա ռան ձին եզ րա կա ցու թյուն ներ են տր վել դրան ցում նշ ված ապ րանք նե րի՝ ա ռանց ներ մուծ-
ման մաք սա տուր քի վճար ման Հա մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան տա րածք ներ մուծ վող մշա կու թային բնույ թի հա վաստ ման մա սին (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 39-69).

3) 06.05.2015 թվա կա նից մինչև 05.05.2017 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
կազմ ված թվով 31 բեռ նային մաք սային հայ տա րա րագ րե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան կող-
մից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք են ներ մուծ վել թղ թի տար բեր տե սակ ներ 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 101-150).

4) Վար չու թյան կող մից 15.05.2017 թվա կա նին կազմ վել է ար տագ նա մաք սային ստուգ-
ման թիվ 0008-Ա ա կտն այն մա սին, որ Ըն կե րու թյան կող մից 2015-2017 թվա կան նե րին վե րը 
նշ ված թվով 31 մաք սային հայ տա րա րագ րե րով մաք սա տուր քի ար տո նու թյամբ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մուծ ված ապ րանք նե րի զգա լի մա սը վա ճառ վել է մե ծա ծախ 
ե ղա նա կով, այ սինքն` դրանք օգ տա գործ վել են ար տո նու թյուն նե րի տրա մադր ման հա մար 
Հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված պայ ման նե րին չհա մա պա տաս խա նող նպա տակ նե րով` Մաք-
սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի (կե տի) պա հանջ նե րի 
խախտ մամբ: Բա ցի այդ, ար ձա նագր վել է նաև, որ Ըն կե րու թյու նը 30.05.2016 թվա կա նի թիվ 
C14668 բեռ նային մաք սային հայ տա րա րագ րով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք 
ներ մու ծած և ձևա կեր պած ապ րանք նե րը հայ տա րա րագ րել է ոչ ճիշտ տվյալ նե րով, ո րի ար-
դյուն քում ապ րանք նե րի մաք սային ար ժեքն ա վել է հայ տա րա րագր վել 469.257 ՀՀ դրա մով: 

Ա ռա ջարկ վել է մաք սային գոր ծի ո լոր տում ըն դու նել հա մա պա տաս խան ո րո շում` մաք-
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սային վճար նե րի և մաք սային մար մին նե րին վճար վող այլ վճար նե րի լրա ցու ցիչ հաշ վար կի 
ու գանձ ման վե րա բե րյալ, Ըն կե րու թյանն ա ռա ջադ րել վե րա հայ տա րա րագ րել վե րը նշ ված 
բեռ նային մաք սային հայ տա րագ րե րը կա տար ված ճշգր տումն ե րին հա մա պա տաս խան և 
վճա րել օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված մաք սային վճար ներն ու տույ ժե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
14-22).

5) Վար չու թյան պետ Սի մոն Սարգ սյա նը 15.05.2017 թվա կա նին կա յաց րել է թիվ 0008-Ո-1 
ո րո շու մը մաք սային վճար նե րի և մաք սային մար մին նե րին վճար վող այլ վճար նե րի լրա ցու-
ցիչ հաշ վար կում ու գան ձում կա տա րե լու վե րա բե րյալ` Ըն կե րու թյանն ա ռա ջար կե լով նշ ված 
ո րո շումն ստա նա լուց հե տո 10 օր վա ժամկ ե տում վճա րել վե րը նշ ված բեռ նային մաք սային 
հայ տա րա րագ րե րից բխող` ո րոշ մամբ ա ռա ջադր ված հա մա պա տաս խան մաք սային վճար-
նե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 23-31).

6) Վար չու թյան ստո րա բա ժան ման ղե կա վար Սի մոն Սարգ սյա նը 15.05.2017 թվա կա նին 
կա յաց րել է թիվ 0008-Ո-2 ո րո շու մը 30.05.2016 թվա կա նի թիվ C14668 բեռ նային մաք սային 
հայ տա րա րագ րում նշ ված ապ րան քի մաք սային ար ժե քը ճշգր տե լու մա սին (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 32-34):

4. Հա տուկ կար ծի քի հիմ ա վո րում ե րը. 
Գտ նում ե նք, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ էր ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան 

հար ցին. ա րդյո՞ք կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի ապ րանք նե րի ներ մուծ ման 
հա մար Հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված մաք սային ար տո նու թյուն նե րի կի րա ռու մը պայ
մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, թե ներկր վող ապ րան քը հե տա գա յում օգ տա գործ վել է 
իր նպա տա կային նշա նա կու թյամբ ան մի ջա կա նո րեն այն ներ մու ծո ղի կող մից, թե ի րաց վել 
է այլ ան ձանց:

 Հա մա ձայ նագ րի (Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար Հա մա ձայ նա գիրն ու ժի մեջ 
է մտել 23.08.2010 թվա կա նին) 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ Պայ մա նա վոր վող պե-
տու թյուն նե րը պար տա վոր վում են հետ ևյալ նյու թե րի ներ մուծ ման ժա մա նակ կամ ներ մուծ-
ման հետ կապ ված չկի րա ռել մաք սա տուր քեր և այլ վճար ներ.

ա) գր քեր, հրա տա րա կու թյուն ներ և փաս տաթղ թեր, ո րոնք նշ ված են նույն Հա մա ձայ-
նագ րին կից Ա հա վել վա ծում.

բ) նույն Հա մա ձայ նագ րին կից «Բ», «Գ», «Դ» և «Ե» հա վել ված նե րում թվարկ ված և 
Պայ մա նա վոր վող այլ պե տու թյան ար տադ րանք հան դի սա ցող՝ կր թա կան, գի տա կան և մշա-
կու թային բնույ թի նյու թեր՝ այդ հա վել ված նե րում նշ ված պայ ման նե րի պահ պան ման պայ մա-
նով:

 « Մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի ի րա վուն քի մա սին» 23.05.1969 թվա կա նի Վի են նայի 
կոն վեն ցի այի (Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար ու ժի մեջ է մտել 16.06.2005 թվա
կա նից) « Մեկ նա բան ման ը նդ հա նուր կա նո նը» վեր տա ռու թյամբ 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն՝ պայ մա նա գի րը պետք է բա րեխղ ճո րեն մեկ նա բան վի պայ մա նագ րի հաս կա ցու-
թյուն նե րի՝ դրանց հա մա տեքս տում ու նե ցած սո վո րա կան նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս-
խան, ի նչ պես նաև պայ մա նագ րի ա ռար կայի և նպա տա կի լույ սի ներ քո:

 « Մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-
ձայն՝ մի ջազ գային պայ մա նա գի րը մեկ նա բան վում է դրա ա ռար կայից և նպա տակ նե րից 
բխող պայ մա նագ րի եզ րույթ նե րին տր ված սո վո րա կան նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս խան 
և ի րա կա նաց վում է մի ջազ գային պայ մա նագ րով և մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րով և 
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սկզ բունք նե րով սահ ման ված կար գով:
 Մար դու ի րա վուն քե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան), 

ան դրա դառ նա լով մի ջազ գային ի րա վա կան ակ տե րի մեկ նա բան ման կա նոն նե րին, նշել է, որ 
հա մա ձայն Վի են նայի Կոն վեն ցի այի 31-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի՝ պայ մա նագ րի նա խա բա նը 
հան դի սա նում է դրա ան բա ժա նե լի մա սը: Ա վե լին, կոնկ րետ մի ջազ գային ի րա վա կան ակ տը 
մեկ նա բա նե լիս՝ նա խա բա նը, որ պես կա նոն, շատ օգ տա կար է դրա «ա ռար կան» և «ն պա-
տա կը» պար զե լու հա մար (տե՛ս Golder v. United Kingdom of Great Britain (4451/70) գոր ծով Եվ
րո պա կան դա տա րա նի 14.02.1975 թվա կա նի վճի ռը,  կետ 34): 

Հա մա ձայ նագ րի նա խա բա նի հա մա ձայն՝ պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րը, հա մա րե-
լով, որ գա ղա փար նե րի և գի տե լի քի ա զատ փո խա նա կու մը և ը նդ հան րա պես քա ղա քակր թու-
թյուն նե րի ի նք նար տա հայտ ման տար բեր ձևե րի ա ռա վել լայն տա րա ծու մը կեն սա կան նշա-
նա կու թյուն ու նեն ի նչ պես մտա վոր ա ռա ջըն թա ցի և մի ջազ գային փո խըմբռն ման, այն պես 
էլ, հետ ևա բար, ամ բողջ աշ խար հում խա ղա ղու թյան պահ պան ման հա մար, հա մա րե լով, որ 
այդ փո խա նա կումն երն ի րա կա նաց վում են ա ռա ջին հեր թին գր քե րի, հրա տա րա կու թյուն նե-
րի, ի նչ պես նաև կր թու թյա նը, գի տու թյա նը և մշա կույ թին վե րա բե րող նյու թե րի մի ջո ցով, (...) 
ըն դու նում են, որ այդ նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մանն ար դյու նա վետ կծա ռայի կր թա կան, 
գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի գր քե րի, հրա տա րա կու թյուն նե րի և նյու թե րի ա զատ տա-
րած մանն ա ջակ ցող մի ջազ գային հա մա ձայ նա գի րը (...):

 Հիմք ըն դու նե լով Եվ րո պա կան դա տա րա նի վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ գտ-
նում ե նք, որ Հա մա ձայ նագ րի նպա տա կը բա ցա հայ տե լու հա մար ա ռաջ նային նշա կա նու թյուն 
ու նի դրա նա խա բա նը: Հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված դրույթ նե րը չեն կա րող մեկ նա բան վել 
և կի րառ վել Հա մա ձայ նագ րով հե տապնդ վող նպա տա կի շր ջա նակ նե րից դուրս, հետ ևա բար 
պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րի կող մից Հա մա ձայ նագ րով ստանձ նած պար տա վո րու-
թյուն նե րը հե տապնդ վող նպա տակ նե րի լույ սի ներ քո չմեկ նա բա նե լը և չկի րա ռե լը կհան դի-
սա նան մի ջազ գային պայ մա նագ րով ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի խախ տում, ոչ բա-
րե խիղճ կա տա րում: 

Այս դեպ քում Հա մա ձայ նագ րի նպա տակ նե րի բա ցա հայտ ման տե սան կյու նից ա ռա վել 
ի մաս տա լից նշա նա կու թյուն ու նի նա խա բա նի այն մա սը, ո րում այն ստո րագ րած կող մե րը 
հայ տա րա րում են, որ «(...) գա ղա փար նե րի և գի տե լի քի ա զատ փո խա նա կու մը և ը նդ հան
րա պես քա ղա քակր թու թյուն նե րի ի նք նար տա հայտ ման տար բեր ձևե րի ա ռա վել լայն տա
րա ծու մը կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նեն ի նչ պես մտա վոր ա ռա ջըն թա ցի և մի ջազ գային 
փո խըմբռն ման, այն պես էլ, հետ ևա բար, ամ բողջ աշ խար հում խա ղա ղու թյան պահ պան ման 
հա մար (...)»:

  Վե րոգ րյա լի ար դյուն քում ար ձա նագ րում ե նք, որ Հա մա ձայ նա գի րը նպա տակ է հե-
տապն դում բո լոր ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի մի ջոց նե րով նպաս տել գի տա կան, կր թա կան և 
մշա կու թային բնույ թի գր քե րի, հրա տա րա կու թյուն նե րի և նյու թե րի հնա րա վո րին լայ նա ծա-
վալ տա րած մա նը՝ ի թիվս այ նի, 1-ին հոդ վա ծով նա խա տես ված նյու թե րի ներ մուծ ման հա-
մար մաք սա տուր քեր և ներ մուծ ման հետ կապ ված այլ վճար ներ չկի րա ռե լու պո զի տիվ պար-
տա կա նու թյուն նա խա տե սե լով պայ մա նա վոր վող Պե տու թյուն նե րի հա մար: Նույն հոդ վա ծի 
«բ» կե տը ներ մուծ ման հա մար գանձ վող մաք սա տուր քի (և ներ մուծ ման հետ կապ ված այլ 
վճար նե րի) գծով այդ ար տո նու թյան կի րառ ման հա մար նա խա տե սում է 2 պայ ման. 

ներկր վող կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թը պետք է թվարկ ված լի նի 
Հա մա ձայ նագ րի «Բ», «Գ», «Դ» և «Ե» հա վել ված նե րից մե կում, 
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ներկր վող կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թը պետք է հան դի սա նա 
այլ պե տու թյան ար տադ րանք:

Նշ ված հոդ վա ծի պայ ման նե րը սպա ռիչ են, և Հա մա ձայ նա գի րը դրա կի րա ռե լի ու թյու նը 
չի պայ մա նա վո րում նյու թե րի ներկ րու մից հե տո դրանք ներ մու ծող սուբյեկ տի կող մից նպա-
տա կային նշա նա կու թյամբ օգ տա գործ վե լու կամ չօգ տա գործ վե լու հան քա ման քի հետ: 

Այս պես՝ հարկ է ար ձա նագ րել, որ պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րը Հա մա ձայ նագ րի 
1-ին հոդ վա ծի 1-ին կե տով ստանձ նել են մի ջազ գային պար տա վո րու թյուն՝ ա զա տել մաք սա-
տուր քե րից կամ ներ մուծ ման հետ կապ ված այլ վճար նե րից Հա մա ձայ նագ րի հա վել ված նե-
րում թվարկ ված նյու թե րը ներ մու ծո ղին՝ պայ մա նով, որ այդ նյու թե րը բա վա րա րեն հա վել-
ված նե րով սահ ման ված պայ ման նե րը և հան դի սա նան այլ պայ մա նա վոր վող պե տու թյան 
ար տադ րանք: Ի սկ նշ ված չա փա նիշ նե րին բա վա րա րող նյու թե րը ներ մու ծող սուբյեկ տին 
մաք սա տուր քե րի և այլ վճար նե րի վճա րու մից ա զա տե լու հա մար դրանք հե տա գա յում ներ-
մու ծո ղի կող մից նպա տա կային նշա նա կու թյամբ օգ տա գոր ծե լու պայ մա նի սահ մա նու մը 
կհան գեց նի մի ջազ գային պայ մա նագ րով ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի խախտ ման: 
Այդ ի րա վի ճա կը կհան գեց նի նաև Հա մա ձայ նագ րով ամ րագր ված սկզ բունք նե րի խախտ-
ման, քա նի որ այդ սկզ բունք նե րը հե տապն դում են գր քե րի, հրա տա րա կու թյուն նե րի, ի նչ պես 
նաև կր թու թյա նը, գի տու թյա նը և մշա կույ թին վե րա բե րող նյու թե րի մի ջո ցով գա ղա փար նե րի 
և գի տե լի քի ա զատ փո խա նակ մա նը և տա րած մա նը նպաս տե լու նպա տակ: Այդ նպա տա-
կին պետք է ծա ռայի նաև կր թու թյա նը, գի տու թյա նը և մշա կույ թին վե րա բե րող նյու թե րի՝ կր-
թու թյան, գի տու թյան, տեխ նո լո գի ա նե րի և մշա կույ թի ո լորտ ներ ա ռա վել դյու րին և մատ չե լի 
կեր պով մուտք գոր ծե լու հնա րա վո րու թյան ստեղ ծու մը: Դա էլ իր հեր թին ար տա հայտ վում է 
Հա մա ձայ նագ րում նշ ված կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թե րի (ապ րանք-
նե րի) ներ մուծ ման դեպ քում մաք սա տուր քից կամ ներ մուծ ման հետ կապ ված այլ վճար նե րից 
ա զա տե լու՝ պայ մա նա վոր վող Պե տու թյան պո զի տիվ պար տա վո րու թյան ան վե րա պահ կա-
տար մամբ: Ը նդ ո րում, Հա մա ձայ նագ րով թվարկ ված՝ կր թու թյա նը, գի տու թյա նը և մշա կույ-
թին վե րա բե րող նյու թե րի մի ջո ցով գա ղա փար նե րի և գի տե լի քի ա զատ փո խա նակ մա նը և 
տա րած մա նը նպաս տե լու նպա տա կը կա րող է գործ նա կա նում կյան քի կոչ վել ի նչ պես այն 
դեպ քում, ե րբ հրա տա րակ չա կան գոր ծու նե ու թյունն ի րա կա նաց վում է հենց այդ նյու թե րը 
ներ մու ծո ղի կող մից, այն պես է լ՝ ե րբ հրա տա րակ չա կան գոր ծու նե ու թյունն ի րա կա նաց վում 
է ներ մու ծո ղից տար բեր վող այլ սուբյեկ տի կող մից: Տվյալ դեպ քում ներ մու ծո ղը միջ նոր դի 
դե րա կա տա րու թյուն ու նի գր քե րի, հրա տա րա կու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև կր թու թյա նը, գի-
տու թյա նը և մշա կույ թին վե րա բե րող նյու թե րի մի ջո ցով գա ղա փար նե րի և գի տե լի քի ա զատ 
փո խա նակ մա նը և տա րած մա նը նպաս տե լու հար ցում: 

Այս պի սով, գտ նում ե նք, որ Հա մա ձայ նագ րի ան դամ պե տու թյունն ու նի Հա մա ձայ նագ-
րով սահ ման ված չա փա նիշ նե րին բա վա րա րող կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ-
թի նյու թե րի (ապ րանք նե րի) ներ մու ծու մը մաք սա տուր քից կամ ներ մուծ ման հետ կապ ված 
այլ վճար նե րից ա զա տե լու պո զի տիվ պար տա վո րու թյուն՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե 
այդ նյու թե րը ներ մու ծո ղի կող մից ան մի ջա կա նո րեն օգ տա գործ վում են հրա տա րակ չա կան 
գոր ծու նե ու թյան մեջ, թե օ տար վում են այլ սուբյեկտ նե րի: Այդ պար տա վո րու թյու նը բխում է 
Հա մա ձայ նագ րով մատ նանշ ված հայե ցա կար գից առ այն, որ Հա մա ձայ նա գիրն ար դյու նա-
վետ մի ջոց է գա ղա փար նե րի և գի տե լիք նե րի փո խա նա կու մը խո չըն դո տող մաք սային ար-
գելք նե րի նվա զեց ման և տն տե սա կան բնույ թի այլ սահ մա նա փա կումն ե րի կր ճատ ման հա-
մար:
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 Հա մա ձայ նագ րով ստանձ նած մի ջազ գային պար տա վո րու թյուն նե րի պատ շաճ կա-
տա րումն ա պա հո վե լու նպա տա կով ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից 05.02.2015 թվա կա նին 
ըն դուն ված թիվ 112-Ն ո րոշ մամբ մշակ վել է ա ռանց ներ մուծ ման մաք սա տուր քի վճար ման 
Հա մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք կր թա կան, 
գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի ապ րանք նե րի ներ մուծ ման կար գը (այ սու հետ` Կարգ), 
ո րը կար գա վո րում է ա ռանց ներ մուծ ման մաք սա տուր քի վճար ման Հա մա ձայ նագ րի ան դամ 
ե րկր նե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային 
բնույ թի ապ րանք նե րի ներ մուծ ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը:

 Կար գի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ եզ րա կա ցու թյուն տրա մադ րող Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան լի ա զոր պե տա կան կա ռա վար ման մար մի նը (...) տրա մադ րում է Հա մա ձայ նագ րի 
ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք կր թա կան, գի տա կան և մշա-
կու թային բնույ թի ապ րանք նե րի ներ մուծ ման նպա տա կային նշա նա կու թյան վե րա բե րյալ եզ-
րա կա ցու թյու նը` իր ի րա վա սու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում:

 Կար գի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մուծ վող 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2015 թվա կա նի փետր վա րի 5-ի թիվ 112-
Ն ո րոշ ման թիվ 3 հա վել վա ծով սահ ման ված կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի 
ապ րանք նե րը, լի ա զոր մարմն ի կող մից տրա մադր ված եզ րա կա ցու թյան հի ման վրա, ա զատ-
վում են ներ մուծ ման մաք սա տուր քից:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան վկա յա կոչ ված ո րոշ մամբ սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րումն ե-
րից ևս հետ ևում է, որ կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թե րի (ապ րանք նե-
րի) ներ մու ծու մը մաք սա տուր քից կամ ներ մուծ ման հետ կապ ված այլ վճար նե րից ա զա տե լը 
որ ևէ կերպ պայ մա նա վոր ված չէ այն հան գա ման քով, թե այդ նյու թե րը ներ մու ծո ղի կող մից 
ան մի ջա կա նո րեն օգ տա գործ վում են հրա տա րակ չա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ, թե օ տար վում 
են այլ սուբյեկտ նե րի:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյալ վեր լու ծու թյուն նե րը՝ գտ նում ե նք, որ Հա մա ձայ նագ րով նա-
խա տես ված՝ կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թե րը չեն հան դի սա նում պայ-
մա նա կա նո րեն բաց թողն ված այն պի սի ապ րանք ներ, ո րոնց դեպ քում մաք սա տուր քե րի և 
այլ վճար նե րի հա մար սահ ման ված ար տո նու թյուն նե րը զու գակց ված են այդ ապ րանք նե րի 
օգ տա գործ ման և (կամ) տնօ րին ման հետ կապ ված սահ մա նա փա կումն ե րով: 

Այս պես՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող Մաք սային մի ու թյան մաք սային 
օ րենսգր քի (ըն դուն վել է 27.11.2009 թվա կա նին, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար 
պար տա դիր է 02.01.2015 թվա կա նից, ու ժը կորց րել է 01.01.2018 թվա կա նին՝ «Եվ րա սի
ա կան տն տե սա կան մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի մա սին» պայ մա նագ րի հա մա ձայն) 
200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա նա կա նո րեն բաց թողն ված են հա մար վում 
« ներ քին սպառ ման հա մար բաց թո ղում» մաք սային ըն թա ցա կար գով ձևա կերպ վող այն ապ-
րանք նե րը, ո րոնց դեպ քում՝

1) տրա մադր վում են մաք սա տուր քե րի, հար կե րի վճար ման հա մար սահ ման ված ար տո-
նու թյուն ներ, ո րոնք զու գակց ված են այդ ապ րանք նե րի օգ տա գործ ման և (կամ) տնօ րին ման 
հետ կապ ված սահ մա նա փա կումն ե րով.

2) օգ տա գործ ման և (կամ) տնօ րին ման հետ կապ ված սահ մա նա փա կումն երն ա ռնչ վում 
են ապ րանք նե րի բաց թո ղու մից հե տո նույն օ րենսգր քի 195-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են-
թա կե տում նշ ված փաս տաթղ թե րի ներ կա յաց ման հետ (...):

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տում նշ-
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ված՝ պայ մա նա կա նո րեն բաց թողն ված ապ րանք նե րը կա րող են օգ տա գործ վել մի այն ար-
տո նու թյուն նե րի տրա մադր ման պայ ման նե րին հա մա պա տաս խա նող նպա տակ նե րով: 

Ար գել ված է նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա կե տում նշ ված՝ պայ մա նա կա նո րեն 
բաց թողն ված ապ րանք նե րի փո խան ցու մը եր րորդ ան ձանց, այդ թվում՝ դրանց վա ճառ քի 
կամ այլ ե ղա նա կով օ տար ման մի ջո ցով, ի սկ այն դեպ քում, ե րբ նշ ված ապ րանք նե րի ներ-
մուծ ման սահ մա նա փա կումն ե րը սահ ման ված ե ն՝ կապ ված այդ ապ րանք նե րի ո րա կի ստուգ-
ման և ան վտան գու թյան հետ, ա պա ար գել ված է ցան կա ցած ձևով դրանց օգ տա գոր ծու մը 
(շա հա գոր ծու մը, սպա ռու մը): 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի 
195-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տի հա մա ձայն՝ ապ րանք նե րի բաց թո ղումն ի րա-
կա նաց վում է մաք սային մար մին նե րի կող մից, ե թե մաք սային մար մին են ներ կա յաց վել լի-
ցեն զի ա ներ, հա վաս տագ րեր, թույլտ վու թյուն ներ և (կամ) այլ փաս տաթղ թեր, ո րոնք ան հրա-
ժեշտ են նույն օ րենսգր քին և Մաք սային մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն նե րի այլ մի ջազ գային 
պայ մա նագ րե րին հա մա պա տաս խան ապ րանք նե րի բաց թող ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
այն դեպ քե րի, ե րբ Մաք սային մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն նե րի օ րենսդ րու թյա նը հա մա-
պա տաս խան՝ նշ ված փաս տաթղ թե րը կա րող են ներ կա յաց վել ապ րանք նե րի բաց թո ղու մից 
հե տո:

 Վե րը նշ ված ի րա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում ար ձա նագ րում ե նք, որ Մաք-
սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը սահ մա նում է պայ մա նա-
կա նո րեն բաց թողն ված ապ րանք նե րի տե սակ նե րը: 

Այդ պի սի ապ րանք նե րից են, մաս նա վո րա պես, Մաք սային մի ու թյան մաք սային 
օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տով սահ ման ված այն ապ րանք նե րը, 
ո րոնց ներ մուծ ման ժա մա նակ տրա մադր վում են մաք սա տուր քե րի և հար կե րի գծով ար տո-
նու թյուն ներ, ո րոնք զու գակց ված են այդ ապ րանք նե րի օգ տա գործ ման և (կամ) տնօ րին ման 
հետ կապ ված սահ մա նա փա կումն ե րով: Այդ ապ րանք նե րը կա րող են օգ տա գործ վել մի այն 
ար տո նու թյուն նե րի տրա մադր ման պայ ման նե րին հա մա պա տաս խա նող նպա տակ նե րով:

 Փաս տո րեն, Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
1-ին են թա կե տը կա րող է կի րառ վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ ներ մու ծո ղին տրա մադր ված 
ար տո նու թյու նը զու գակց ված է ե ղել ներ մուծ ված ապ րանք նե րի օգ տա գործ ման և (կամ) տնօ-
րին ման հետ կապ ված սահ մա նա փա կումն ե րով: Մինչ դեռ, ե թե նման սահ մա նա փա կումն եր 
նա խա տես ված չեն ե ղել, ա պա Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տի 1-ին են թա կե տը կի րա ռե լի չի կա րող լի նել: Նշ ված հիմ քով կի րա ռե լի չի կա րող 
լի նել նաև վկա յա կոչ ված հոդ վա ծի 2-րդ կե տով նա խա տես ված սահ մա նա փա կու մը, այն է՝ 
ապ րանք նե րը մի այն ար տո նու թյուն նե րի տրա մադր ման պայ ման նե րին հա մա պա տաս խա-
նող նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծե լու պա հան ջը: 

Մյուս կող մից՝ Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
2-րդ են թա կե տը կա րող է կի րառ վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ այդ ապ րանք նե րի նկատ մամբ 
առ կա են օգ տա գործ ման կամ տնօ րին ման հետ կապ ված սահ մա նա փա կումն եր, ո րոնք 
ա ռնչ վում են ապ րանք նե րի բաց թո ղու մից հե տո նույն օ րենսգր քի 195-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
1-ին են թա կե տում նշ ված փաս տաթղ թե րի ներ կա յաց ման հետ: 

Անհ րա ժեշտ ե նք հա մա րում ը նդ գծել, որ ը ստ Հա մա ձայ նագ րի՝ կր թա կան, գի տա կան 
և մշա կու թային բնույ թի ապ րանք նե րի ներ մուծ ման հա մար մաք սային ար տո նու թյուն տրա-
մադ րե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է բա ցա ռա պես ներկր ված նյու-
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թը Հա մա ձայ նագ րի «Բ», «Գ», «Դ» և «Ե» հա վել ված նե րից մե կում թվարկ ված լի նե լու և 
պայ մա նա վոր վող այլ պե տու թյան ար տադ րանք հան դի սա նա լու հան գա ման քով: Այլ կերպ՝ 
Հա մա ձայ նա գի րը նշ ված նյու թե րի ներ մուծ ման հա մար մաք սային ար տո նու թյան կի րա ռե-
լի ու թյու նը որ ևէ կերպ չի զու գակ ցել (չի պայ մա նա վո րել) դրանք ներ մու ծող սուբյեկ տի կող-
մից ան մի ջա կա նո րեն նպա տա կային նշա նա կու թյամբ օգ տա գոր ծե լու կամ չօգ տա գոր ծե լու 
հան գա ման քով: Բա ցի այդ՝ Հա մա ձայ նա գի րը կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ-
թի ապ րանք նե րի նկատ մամբ չի սահ մա նում օգ տա գործ ման կամ տնօ րին ման հետ կապ ված 
սահ մա նա փա կումն եր: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ հան գում ե նք այն եզ րա կա ցու-
թյան, որ Հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի 
նյու թե րը, ո րոնց ներ մուծ ման դեպ քում կի րառ վում են մաք սա տուր քե րի և այլ վճար նե րի գծով 
ար տո նու թյուն ներ, չեն հա մար վում պայ մա նա կա նո րեն բաց թողն ված ապ րանք ներ՝ Մաք-
սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի թե՛ 1-ին, թե՛ 2-րդ են թա-
կե տե րի ի մաս տով: Հետ ևա բար Հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված կր թա կան, գի տա կան և 
մշա կու թային բնույ թի նյու թե րը ներ մուծ վե լուց հե տո դրանք ան մի ջա կա նո րեն ներ մու ծո ղի 
կող մից նպա տա կային նշա նա կու թյամբ օգ տա գործ վե լու կամ այլ ան ձանց օ տար վե լու հան-
գա մանք նե րը չեն կա րող որ ևէ ազ դե ցու թյուն ու նե նալ այդ նյու թե րի ներ մուծ ման հա մար 
գանձ վող մաք սա տուր քի և ներ մուծ ման հետ կապ ված այլ վճար նե րի գծով ար տո նու թյան 
կի րա ռե լի ու թյան հա մար: Աս վածն էլ իր հեր թին նշա նա կում է, որ կր թա կան, գի տա կան և 
մշա կու թային բնույ թի ապ րանք նե րի ներ մուծ ման հա մար Հա մա ձայ նագ րով նա խա տես-
ված մաք սային ար տո նու թյուն նե րի կի րա ռու մը պայ մա նա վոր ված չէ այն հան գա ման քով, թե 
ներկր վող ապ րան քը հե տա գա յում օգ տա գործ վել է իր նպա տա կային նշա նա կու թյամբ ան մի-
ջա կա նո րեն այն ներ մու ծո ղի կող մից, թե ի րաց վել է այլ ան ձանց:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը 30.03.2015 թվա կա նից մինչև 
28.04.2017 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան լի ա-
զոր պե տա կան կա ռա վար ման մարմն ին` Նա խա րա րու թյուն է ներ կա յաց րել թվով 31 ա ռան-
ձին դի մումն եր՝ խնդ րե լով տալ եզ րա կա ցու թյուն դրան ցում նշ ված ապ րանք նե րի` ա ռանց 
ներ մուծ ման մաք սա տուր քի վճար ման Հա մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մուծ վող կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի հա-
վաստ ման մա սին: Նա խա րա րու թյան կող մից 01.04.2015 թվա կա նից մինչև 03.05.2017 թվա-
կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում տր վել են թվով 31 ա ռան ձին եզ րա կա ցու թյուն ներ, 
ո րոն ցով հա վաստ վել է ապ րանք նե րի՝ ա ռանց ներ մուծ ման մաք սա տուր քի վճար ման Հա-
մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մուծ վող 
մշա կու թային բնույ թը: Դրա նից հե տո Ըն կե րու թյունն այդ եզ րա կա ցու թյուն նե րի հի ման վրա 
06.05.2015 թվա կա նից մինչև 05.05.2017 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք է ներ մու ծել թղ թի տար բեր տե սակ ներ:

 Վար չու թյու նը, ի րա կա նաց նե լով մաք սային ստու գում, 15.05.2017 թվա կա նին կազ մել է 
ար տագ նա մաք սային ստուգ ման թիվ 0008-Ա ա կտն այն մա սին, որ Ըն կե րու թյան կող մից 
2015-2017 թվա կան նե րին վե րը նշ ված թվով 31 մաք սային հայ տա րա րագ րե րով մաք սա տուր-
քի ար տո նու թյամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մուծ ված ապ րանք նե րի 
զգա լի մա սը վա ճառ վել է մե ծա ծախ ե ղա նա կով: Բա ցի այդ, ար ձա նագր վել է նաև, որ Ըն-
կե րու թյու նը 30.05.2016 թվա կա նի թիվ C14668 բեռ նային մաք սային հայ տա րա րագ րով Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մու ծած և ձևա կեր պած ապ րանք նե րը հայ տա րա-
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րագ րել է ոչ ճիշտ տվյալ նե րով, ո րի ար դյուն քում ապ րանք նե րի մաք սային ար ժեքն ա վել է 
հայ տա րա րագր վել 469.257 ՀՀ դրա մով: Դրա հի ման վրա մաք սային մար մինն ա ռա ջար կել 
է մաք սային գոր ծի ո լոր տում ըն դու նել հա մա պա տաս խան ո րո շում` մաք սային վճար նե րի և 
մաք սային մար մին նե րին վճար վող այլ վճար նե րի լրա ցու ցիչ հաշ վար կի ու գանձ ման վե րա-
բե րյալ, Ըն կե րու թյանն ա ռա ջադ րել վե րա հայ տա րա րագ րել վե րը նշ ված բեռ նային մաք սային 
հայ տա րագ րե րը կա տար ված ճշգր տումն ե րին հա մա պա տաս խան և վճա րել օ րենսդ րու թյամբ 
սահ ման ված մաք սային վճար ներն ու տույ ժե րը: Այ նու հետև Վար չու թյան պետ Սի մոն Սարգ-
սյա նը 15.05.2017 թվա կա նին կա յաց րել է թիվ 0008-Ո-1 ո րո շու մը մաք սային վճար նե րի և մաք-
սային մար մին նե րին վճար վող այլ վճար նե րի լրա ցու ցիչ հաշ վար կում ու գան ձում կա տա րե-
լու վե րա բե րյալ` Ըն կե րու թյանն ա ռա ջար կե լով նշ ված ո րո շումն ստա նա լուց հե տո 10 օր վա 
ժամկ ե տում վճա րել վե րը նշ ված բեռ նային մաք սային հայ տա րա րագ րե րից բխող` ո րոշ մամբ 
ա ռա ջադր ված հա մա պա տաս խան մաք սային վճար նե րը, ի սկ 15.05.2017 թվա կա նին կա յաց-
րել է թիվ 0008-Ո-2 ո րո շու մը 30.05.2016 թվա կա նի թիվ C14668 բեռ նային մաք սային հայ տա-
րա րագ րում նշ ված ապ րան քի մաք սային ար ժե քը ճշգր տե լու մա սին: 

Ըն կե րու թյու նը հայց է ներ կա յաց րել ՀՀ վար չա կան դա տա րան` Վար չու թյան 15.05.2017 
թվա կա նի թիվ 0008-Ա ար տագ նա մաք սային ստուգ ման ակ տը, 15.05.2017 թվա կա նի թիվ 
0008-Ո-1 և 15.05.2017 թվա կա նի թիվ 0008-Ո-2 ո րո շումն երն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ-
նե րի մա սին:

 Դա տա րա նը բա վա րա րել է Ըն կե րու թյան հայ ցը՝ գտ նե լով, որ « Վար չու թյան 15.05.2017 
թվա կա նի թիվ 0008-Ա ար տագ նա մաք սային ստուգ ման ակ տը հա կա սում է «Կր թա կան, 
գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թե րի ներ մուծ ման մա սին» Նյու-Յոր քի 22.11.1950 
թվա կա նի հա մա ձայ նագ րին, այդ հա մա ձայ նագ րի ար ձա նագ րու թյան 1-ին կե տին, ար ձա-
նագ րու թյան Հա վել ված Ը-ին, ՀՀ կա ռա վա րու թյան թիվ 112-Ն ո րոշ ման պա հանջ նե րին, այդ 
ո րոշ մամբ հաս տատ ված ա ռանց ներ մուծ ման մաք սա տուր քի վճար ման «Կր թա կան, գի տա-
կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թե րի ներ մուծ ման մա սին» 1950 թվա կա նի նոյեմ բե րի 22-ի 
հա մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե րից ՀՀ տա րածք կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային 
բնույ թի ապ րանք նե րի ներ մուծ ման կար գին», գտել է, որ այն են թա կա է վե րաց ման ամ բող-
ջու թյամբ: Մի ա ժա մա նակ Դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով, որ վի ճարկ վող 15.05.2017 թվա կա-
նի թիվ 0008-Ո-1 և 15.05.2017թ. 0008-Ո-2 ո րո շումն երն ըն դուն վել են Վար չու թյան 15.05.2017 
թվա կա նի թիվ 0008-Ա ար տագ նա մաք սային ստուգ ման ակ տի հի ման վրա և հան դի սա նում 
են վեր ջի նիս հի ման վրա կա տար ված հաշ վարկ ներ, եզ րա կաց րել է, որ որ պես հետ ևանք են-
թա կա են վե րաց ման նաև վե րո հի շյալ ո րո շումն ե րը: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը մեր ժել է Կո մի տե ի վե րաքն նիչ բո ղոքն ու Դա տա րա նի վճի-
ռը թո ղել է ան փո փոխ՝ պատ ճա ռա բա նե լով նաև, որ Կո մի տե ի դիր քո րո շումն այն մա սին, 
որ ներ մու ծած ապ րանք ներն Ըն կե րու թյու նը չի օգ տա գոր ծել հա մա ձայ նագ րով նա խանշ ված 
պայ ման նե րին հա մա պա տաս խա նող նպա տակ նե րով` դրանք տպագ րու թյան նպա տա կով 
օգ տա գործ վե լու փո խա րեն վա ճառ վել են, չի հա մա պա տաս խա նում հա մա ձայ նագ րով և դրա 
ար ձա նագ րու թյամբ ամ րագր ված սկզ բունք նե րին, ար տո նու թյան կի րառ ման ան հրա ժեշ տու-
թյու նը կախ ված է ներ մուծ ված նյու թե րի (ապ րանք նե րի) բնույ թից և (կամ) նպա տա կային 
նշա նա կու թյու նից, այլ ոչ թե ներ մու ծո ղի կող մից դրանց օգ տա գործ ման նպա տա կից, գտել է, 
որ Վար չու թյան 15.05.2017 թվա կա նի թիվ 0008-Ա ար տագ նա մաք սային ստուգ ման ակ տով և 
դրա հի ման վրա ըն դուն ված թիվ 0008-Ո-1 ու թիվ 0008-Ո-2 ո րո շումն ե րով ի րա վա խախ տու մը 
ոչ ի րա վա չա փո րեն է վե րագր վել Ըն կե րու թյա նը և դրանք ըն դուն վել են օ րեն քի խախտ մամբ` 
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մի ա ժա մա նակ ոչ ի րա վա չա փո րեն մի ջամ տե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րենք նե րով 
պահ պան վող Ըն կե րու թյան ի րա վունք նե րին:

 Սույն հա տուկ կար ծի քում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե 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 ե նք հա մա րում ար ձա նագ րել հետ ևյա լը.

 Սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տե րի կա յաց ման հա մար հիմք է հան դի սա ցել 
այն հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյան կող մից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ-
մուծ ված ապ րանք նե րի օգ տա գործ ման նպա տա կը չի հա մա պա տաս խա նել ար տո նու թյուն-
նե րի տրա մադր ման հա մար Հա մա ձայ նագ րի սահ մա նած պայ ման նե րին: Մինչ դեռ պետք է 
ը նդ գծել, որ ան հիմն է վար չա կան մարմն ի այն պն դու մը, հա մա ձայն ո րի՝ Ըն կե րու թյու նը, մե-
ծա ծախ ա ռևտ րի ճա նա պար հով օ տա րե լով ներկր ված ապ րան քը, օգ տա գոր ծել է վե րո հի շյալ 
ապ րանքն ար տո նու թյուն նե րի տրա մադր ման պայ ման նե րին չհա մա պա տաս խա նող նպա-
տակ նե րով, քա նի որ մաք սա տուր քից ա զատ ված լի նելն ո ւղ ղա կի ո րեն նպաս տում է շու կա-
յում ներկր ված ապ րան քի ան հա մե մատ ցածր գին ու նե նա լուն, ի նչ էլ իր հեր թին նպաս տում է 
գի տա կան, կր թա կան և մշա կու թային բնույ թի հրա տա րա կու թյուն նե րի ա ռա վել լայ նա ծա վալ 
տա րած մա նը, այլ կերպ ա սած՝ Հա մա ձայ նագ րի նպա տակ նե րին:

 Սույն գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի ու սումն ա սի րու թյու նից հետ ևում է, որ ո ՛չ Հա մա-
ձայ նագ րով, ո ՛չ Նա խա րա րու թյան կող մից 01.04.2015 թվա կա նից մինչև 03.05.2017 թվա կանն 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում տր ված՝ ՀՀ տա րածք ներ մուծ վող կր թա կան, գի տա կան և 
մշա կու թային ապ րանք նե րի հա վաստ ման մա սին թվով 31 ա ռան ձին եզ րա կա ցու թյուն նե րով 
սահ ման ված չէ ներ մու ծո ղի կող մից թղ թի օգ տա գործ ման պար տա դիր նպա տակ՝ որ պես 
ար տո նու թյու նից օ գտ վե լու պայ ման: Ը ստ Հա մա ձայ նագ րի՝ կր թա կան, գի տա կան և մշա կու-
թային բնույ թի ապ րանք նե րի ներ մուծ ման հա մար մաք սային ար տո նու թյուն տրա մադ րե լու 
ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է բա ցա ռա պես ներկր ված նյու թը Հա մա-
ձայ նագ րի «Բ», «Գ», «Դ» և «Ե» հա վել ված նե րից մե կում թվարկ ված լի նե լու և պայ մա նա վոր-
վող այլ պե տու թյան ար տադ րանք հան դի սա նա լու հան գա ման քով: Ը նդ ո րում, Հա մա ձայ նա-
գի րը նշ ված նյու թե րի ներ մուծ ման հա մար մաք սային ար տո նու թյան կի րա ռե լի ու թյու նը որ ևէ 
կերպ չի պայ մա նա վո րել դրանց ներկր ման նպա տա կային նշա նա կու թյամբ օգ տա գործ ման 
կամ չօգ տա գործ ման փաս տե րով: 

Այս պի սով, գտ նում ե նք, որ ապ րանք նե րի բնույ թի հա վաս տու մը դեռևս չի նշա նա կում, 
որ դրանց հա մար նա խա տես ված են տնօ րին ման կամ օգ տա գործ ման սահ մա նա փա կումն եր: 

Անդ րա դառ նա լով սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տե րով Ըն կե րու թյա նը ի րա-
վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի 
200-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի խախ տում վե րագ րե լուն՝ ար ձա նագ րում ե նք, որ նշ ված ի րա վա-
նոր մը, տվյալ դեպ քում, կի րա ռե լի չէ, քա նի որ մաք սա տուր քի կամ ներ մուծ ման հետ կապ-
ված այլ վճար նե րի գծով Ըն կե րու թյա նը տրա մադր ված ար տո նու թյու նը զու գակց ված չի ե ղել 
ներ մուծ ված ապ րանք նե րի օգ տա գործ ման և (կամ) տնօ րին ման հետ կապ ված սահ մա նա-
փա կումն ե րով: 

Այս պի սով Ըն կե րու թյան կող մից ներ մուծ ված ապ րանք նե րը չեն կա րող ո րակ վել որ պես 
պայ մա նա կա նո րեն բաց թողն ված ապ րանք ներ՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի ի մաս տով, 
որ պի սի ի րա վա չափ հետ ևու թյան հան գել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նը:

 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ գտ նում ե նք, որ 
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վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար չէ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տը բե կա նե լու հա մար, քա նի որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան փո փոխ թող նե լով ՀՀ կա-
ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի հետ բաց թո ղու մային հս կո ղու-
թյան վար չու թյան 15.05.2017 թվա կա նի թիվ 0008-Ա Ար տագ նա մաք սային ստուգ ման ակ տը, 
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի հետ բաց թո ղու մային 
հս կո ղու թյան վար չու թյան 15.05.2017 թվա կա նի « Մաք սային գոր ծի ո լոր տում» թիվ 0008-Ո-1 
ո րո շու մը և ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի հետ բաց թո-
ղու մային հս կո ղու թյան վար չու թյան 15.05.2017 թվա կա նի «Ապ րանք նե րի մաք սային ար ժե քի 
ճշգրտ ման» թիվ 0008-Ո-2 ո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին Դա տա րա նի վճի ռը, կա-
յաց րել է գործն ը ստ է ու թյան ճիշտ լու ծող դա տա կան ա կտ, ո ւս տի Կո մի տե ի կող մից ներ-
կա յաց ված վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար չէր կա րող լի նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար: Հետ ևա բար սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ էր կի րա ռել 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ-
ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ա կտն ան փո փոխ թող նե լու Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի լի ա զո րու թյու նը: 

 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ Ռ.Հա կոբյան
 Ն. Տա վա րացյան
 Ստ. Մի քայելյան
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 ՀԱ ՏՈՒԿ ԿԱՐ ԾԻՔ 

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տի կող մից թիվ ՎԴ/4724/05/17 վար չա կան գոր ծով 25.12.2019 

 թվա կա նին կա յաց ված ո րոշ ման վե րա բե րյալ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա-
կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան), 25.12.2019 թվա կա նին քն նե լով ՀՀ պե-
տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 
25.04.2018 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի « ՊԱ ՊԻ ՐՈՒՍ ԳԼՈ ԲԱԼ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ՝ 
Ըն կե րու թյուն) ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի 
(այ սու հետ` Կո մի տե)` վար չա կան ակ տերն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, նույն 
պա լա տի դա տա վոր նե րի ը նդ հա նուր թվի մե ծա մաս նու թյամբ ո րո շել է վճ ռա բեկ բո ղո քը բա-
վա րա րել մաս նա կի ո րեն, բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 25.04.2018 թվա-
կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան՝ նոր քն նու թյան:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր Եր վանդ Խունդ կա-
րյանս, հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշ ված ո րոշ մամբ Վճ ռա 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 օ րենսգր քի 12-րդ հոդ վա ծի 6-րդ և 7-րդ մա սե րով, շա րադ րում եմ իմ հա տուկ կար ծի-
քը նշ ված ո րոշ ման վե րա բե րյալ:

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 Կո մի տե ի Հետ-

բաց թո ղու մային հս կո ղու թյան վար չու թյան (այ սու հետ՝ Վար չու թյուն) 15.05.2017 թվա կա նի 
թիվ 0008-Ա ար տագ նա մաք սային ստուգ ման ակ տը, 15.05.2017 թվա կա նի թիվ 0008-Ո-1 և 
15.05.2017 թվա կա նի թիվ 0008-Ո-2 ո րո շումն ե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Միր զո յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 16.11.2017 
թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 25.04.2018 
թվա կա նի ո րոշ մամբ Կո մի տե ի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 16.11.2017 թվա-
կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել ՀՀ պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեն:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը։

2. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը բո ղո քը քն նել է հետ ևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հի
շյալ հիմ ա վո րում ե րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է « Մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի ի րա վուն քի մա
սին» կոն վեն ցի այի 31րդ հոդ վա ծը, 27.11.2009 թվա կա նին ըն դուն ված (ու ժը կորց րել է 
01.01.2018 թվա կա նին) « Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի մա սին» պայ մա նագ րի 
(այ սու հետ՝ Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենս գիրք) 195րդ, 200րդ և 211րդ հոդ ված նե
րը, « Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 180րդ հոդ վա ծը, 22.02.2007 թվա կա նին 
ըն դուն ված (ու ժը կորց րել է 09.04.2018 թվա կա նին) « Մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 45րդ հոդ վա ծը, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 05.02.2015 թվա կա նի «Ա ռանց ներ մուծ
ման մաք սա տուր քի վճար ման «Կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թե րի 
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ներ մուծ ման մա սին» 1950 թվա կա նի նոյեմ բե րի 22ի հա մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե րից 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի 
ապ րանք նե րի ներ մու ծու մը կա նո նա կար գե լու մա սին» թիվ 112Ն ո րո շու մը (այ սու հետ՝ ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան ո րո շում):

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Ըն կե րու թյան կող մից թվով 31 մաք սային հայ-

տա րա րագ րե րով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք են ներ մուծ վել և ՀՀ մշա կույ թի 
նա խա րա րու թյան (այ սու հետ՝ Նա խա րա րու թյուն) կող մից տր ված ա ռանց ներ մուծ ման մաք-
սա տուր քի վճար ման «Կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թե րի ներ մուծ ման 
մա սին» 1950 թվա կա նի նոյեմ բե րի 22-ի հա մա ձայ նագ րի (այ սու հետ՝ նաև Հա մա ձայ նա գիր) 
ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մուծ վող կր թա կան, գի-
տա կան և մշա կու թային բնույ թի ապ րանք նե րի հա վաստ ման մա սին եզ րա կա ցու թյուն նե րի 
հի ման վրա ար տո նու թյամբ ձևա կերպ վել են տար բեր տե սա կի ապ րանք ներ (թղ թի տար բեր 
տե սակ ներ):

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Նա խա րա րու թյուն ներ կա յաց ված դի մում-
նե րում հիմն ա կա նում որ պես ներ մուծ վող ապ րանք նե րի օգ տա գործ ման նպա տա կային 
նշա նա կու թյուն նշ վել է «Գր քե րի, ամ սագ րե րի, ու ղե ցույց նե րի, քար տեզ նե րի, ատ լաս նե րի 
տպագ րու թյան հա մար»:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ ապ րանք ներ մու ծո ղը մաք սա տուր քե րի 
վճա րու մից կա րող է ա զատ վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ թուղ թը ներ մու ծում է Հա մա ձայ նագ-
րով սահ ման ված նպա տա կի, այլ ոչ թե` ցան կա ցած այլ նպա տա կի հա մար (օ րի նակ՝ վա ճառ-
քի):

Դ րա նից ել նե լով` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև, որ Ըն կե րու թյան կող մից 
ներ մուծ ված ապ րանք նե րը հան դի սա նում են պայ մա նա կա նո րեն բաց թողն ված ապ րանք-
ներ, ո րոնց օգ տա գործ ման և տնօ րին ման սահ մա նա փա կումն ե րը սահ ման ված են մաք սային 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող ի րա վա կան նոր մե րով:

 Բա ցի այդ, մեկ այլ` թիվ ՎԴ/5764/05/17 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա րա-
նի կող մից կա յաց ված վճ ռով սույն գոր ծով ներ կա յաց ված վճ ռա բեկ բո ղո քում վկա յա կոչ ված 
ի րա վա կան նոր մե րին տր վել է հա կա սա կան մեկ նա բա նու թյուն, ո րի պայ ման նե րում ներ կա-
յաց ված վճ ռա բեկ բո ղո քի վե րա բե րյալ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 25.04.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն` հայ ցը մեր ժել:

2.2 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ ա վո րում ե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղոքն ան հիմն է և չի կա րող հիմք հան դի սա նալ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

25.04.2018 թվա կա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար, քա նի որ բո ղոք բե րո ղի վկա յա կո չած վար-
չա կան գոր ծով բեր ված վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ չի ըն դուն վել, ի սկ այլ գոր ծե րով` մաս-
նա վո րա պես թիվ ՎԴ/3865/05/16 և թիվ ՎԴ/5896/05/16 վար չա կան գոր ծե րով, Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի եր կու տար բեր դա տա կան կազ մեր կա յաց րել են սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի կող մից կա յաց ված ո րոշ մա նը հա մա հունչ ո րո շում ներ: 

ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ սահ ման ված լի ա զոր մարմ նի՝ Նա խա րա րու թյան կող-
մից տր ված եզ րա կա ցու թյամբ հա վաստ վում է ներ մուծ ված ապ րանք նե րի բնույ թը, այլ ոչ թե 
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սահ ման վում է ապ րան քի օգ տա գործ ման սահ մա նա փա կում: Նման սահ մա նա փակ ման մա-
սին խոսք չկա նաև տր ված եզ րա կա ցու թյան բո վան դա կու թյան մեջ: 

Ինչ վե րա բե րում է ի րա վա սու մարմ նին տր վող դի մու մում նշ ված «ն պա տա կային նշա-
նա կու թյուն» ար տա հայ տու թյա նը, ա պա այն վե րա բե րում է ոչ թե ապ րանք նե րի օգ տա գործ-
ման սահ մա նա փա կում նե րին, այլ` հա վաստ մա նը:

Տ վյալ դեպ քում Հա մա ձայ նագ րի ար ձա նագ րու թյամբ, ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ 
տր վող եզ րա կա ցու թյամբ կամ որ ևէ այլ փաս տաթղ թով սահ մա նա փա կումն եր նա խա տես-
ված չեն, ո րի պայ ման նե րում Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի նոր մե րը սույն գոր-
ծով կի րա ռե լի չեն:

 Բա ցի այդ, թե´ ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ, թե´ մաք սա զերծ ման փաս տաթղ թե րով 
չի սահ ման վում Ըն կե րու թյան՝ իր կող մից ներ մուծ վող ապ րանք ներն օ տա րե լու կամ այլ կերպ 
տնօ րի նե լու ի րա վուն քը սահ մա նա փա կող որ ևէ պայ ման:

3. Որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տեր Վճ
ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է հետ ևյա լը.

1) Ըն կե րու թյու նը 30.03.2015 թվա կա նից մինչև 28.04.2017 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա-
հատ վա ծում Նա խա րա րու թյուն է ներ կա յաց րել թվով 31 ա ռան ձին դի մում ներ՝ խնդ րե լով տալ 
եզ րա կա ցու թյուն դրան ցում նշ ված ապ րանք նե րի` ա ռանց ներ մուծ ման մաք սա տուր քի վճար-
ման Հա մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ-
մուծ վող կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի հա վաստ ման մա սին (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 70-100).

2) Նա խա րա րու թյան աշ խա տա կազ մի մշա կու թային ար ժեք նե րի պահ պա նու թյան գոր-
ծա կա լու թյան պետ Վ. Գաս պա րյա նի կող մից, ի պա տաս խան վե րը նշ ված դի մումն ե րի, 
01.04.2015 թվա կա նից մինչև 03.05.2017 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում թվով 31 
ա ռան ձին եզ րա կա ցու թյուն ներ են տր վել դրան ցում նշ ված ապ րանք նե րի՝ ա ռանց ներ մուծ-
ման մաք սա տուր քի վճար ման Հա մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան տա րածք ներ մուծ վող մշա կու թային բնույ թի հա վաստ ման մա սին (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 39-69).

3) 06.05.2015 թվա կա նից մինչև 05.05.2017 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
կազմ ված թվով 31 բեռ նային մաք սային հայ տա րա րագ րե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան կող-
մից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք են ներ մուծ վել թղ թի տար բեր տե սակ ներ 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 101-150).

4) Վար չու թյան կող մից 15.05.2017 թվա կա նին կազմ վել է ար տագ նա մաք սային ստուգ-
ման թիվ 0008-Ա ա կտն այն մա սին, որ Ըն կե րու թյան կող մից 2015-2017 թվա կան նե րին վե րը 
նշ ված թվով 31 մաք սային հայ տա րա րագ րե րով մաք սա տուր քի ար տո նու թյամբ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մուծ ված ապ րանք նե րի զգա լի մա սը վա ճառ վել է մե ծա ծախ 
ե ղա նա կով, այ սինքն` դրանք օգ տա գործ վել են ար տո նու թյուն նե րի տրա մադր ման հա մար 
Հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված պայ ման նե րին չհա մա պա տաս խա նող նպա տակ նե րով` Մաք-
սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի պա հանջ նե րի խախտ-
մամբ: Բա ցի այդ, ար ձա նագր վել է նաև, որ Ըն կե րու թյու նը 30.05.2016 թվա կա նի թիվ C14668 
բեռ նային մաք սային հայ տա րա րագ րով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մու-
ծած և ձևա կեր պած ապ րանք նե րը հայ տա րա րագ րել է ոչ ճիշտ տվյալ նե րով, ո րի ար դյուն քում 
ապ րանք նե րի մաք սային ար ժեքն ա վել է հայ տա րա րագր վել 469.257 ՀՀ դրա մով: 
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Ա ռա ջարկ վել է մաք սային գոր ծի ո լոր տում ըն դու նել հա մա պա տաս խան ո րո շում` մաք-
սային վճար նե րի և մաք սային մար մին նե րին վճար վող այլ վճար նե րի լրա ցու ցիչ հաշ վար կի 
ու գանձ ման վե րա բե րյալ, Ըն կե րու թյանն ա ռա ջադ րել վե րա հայ տա րա րագ րել վե րը նշ ված 
բեռ նային մաք սային հայ տա րագ րե րը կա տար ված ճշգր տումն ե րին հա մա պա տաս խան և 
վճա րել օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված մաք սային վճար ներն ու տույ ժե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
14-22).

5) Վար չու թյան պետ Սի մոն Սարգ սյա նը 15.05.2017 թվա կա նին կա յաց րել է թիվ 0008-Ո-1 
ո րո շու մը մաք սային վճար նե րի և մաք սային մար մին նե րին վճար վող այլ վճար նե րի լրա ցու-
ցիչ հաշ վար կում ու գան ձում կա տա րե լու վե րա բե րյալ` Ըն կե րու թյանն ա ռա ջար կե լով նշ ված 
ո րո շումն ստա նա լուց հե տո 10 օր վա ժամկ ե տում վճա րել վե րը նշ ված բեռ նային մաք սային 
հայ տա րա րագ րե րից բխող` ո րոշ մամբ ա ռա ջադր ված հա մա պա տաս խան մաք սային վճար-
նե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 23-31).

6) Վար չու թյան ստո րա բա ժան ման ղե կա վար Սի մոն Սարգ սյա նը 15.05.2017 թվա կա նին 
կա յաց րել է թիվ 0008-Ո-2 ո րո շու մը 30.05.2016 թվա կա նի թիվ C14668 բեռ նային մաք սային 
հայ տա րա րագ րում նշ ված ապ րան քի մաք սային ար ժե քը ճշգր տե լու մա սին (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 32-34):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը. 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն-

դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` բո ղո քում բարձ րաց ված 
հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ 
օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտել է, որ տվյալ դեպ քում սույն ո րոշ ման մեջ 
նշ ված Հա մա ձայ նագ րի Ար ձա նագ րու թյան «Ը» հա վել վա ծի ա ռար կա ապ րանք նե րը Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մու ծե լուց հե տո դրանց նկատ մամբ մաք սա տուր քե րի, հար կե-
րի վճար ման հա մար սահ ման ված ար տո նու թյուն ներ կի րա ռե լու պար տա դիր պայ ման նե րի 
վե րա բե րյալ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե-
նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո-
րե լու հա մար: 

Վ կա յա կո չե լով Ըն կե րու թյան կող մից ապ րանք նե րը ներ մու ծե լու ժա մա նակ գոր ծող 
«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի, 21-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի ի րա վա կար գա վո րումն ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գի բաղ կա ցու ցիչ մասն են կազ մում նաև 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային պայ մա նագ րե րը:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար 23.08.2010 թվա կա նից ու ժի մեջ մտած «Կր թա-
կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թե րի ներ մուծ ման մա սին» 22.11.1950 թվա կա նի 
Նյու-Յոր քյան հա մա ձայ նագ րի` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար 23.02.2011 թվա կա-
նից ու ժի մեջ մտած ար ձա նագ րու թյան (այ սու հետ` Ար ձա նագ րու թյուն) 1-ին հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի հա մա ձայն` Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րը պար տա վոր վում են նույն Ար ձա նագ-
րու թյան Ա, Բ, Դ և Ե, ի նչ պես նաև Գ.I, Զ, Է և Ը հա վել ված նե րում թվարկ ված նյու թե րը, 
ե թե նշ ված հա վել ված նե րը ստորև նշ ված 16(ա) կե տի հա մա ձայն ար ված հայ տա րա րու թյան 
ա ռար կա չեն, ա զա տել մաք սային տուր քե րից կամ ներ մուծ ման հետ կապ ված այլ վճար-
նե րից, ի նչ պես սահ ման ված է Հա մա ձայ նագ րի I հոդ վա ծի 1-ին կե տով` պայ մա նով, որ այդ 



556 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

նյու թե րը բա վա րա րեն այս հա վել ված նե րով սահ ման ված պայ ման նե րը և հան դի սա նան 
այլ Պայ մա նա վոր վող պե տու թյան ար տադ րանք: 

Ար ձա նագ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծի 14(ա) կե տի հա մա ձայն` (…) նույն Ար ձա նագ րու թյան, 
ի նչ պես նաև 18-րդ կե տում նշ ված ար ձա նագ րու թյան մեջ գոր ծած վող « պե տու թյուն» կամ 
«եր կիր» հաս կա ցու թյուն նե րը վե րա բե րում են նաև, ե թե դա պա հանջ վում է հա մա տեքս տով, 
մաք սային կամ տն տե սա կան մի ու թյուն նե րին, ի սկ դրանց ի րա վա սու թյան շր ջա նա կում գտն-
վող, նույն Ար ձա նագ րու թյան գոր ծո ղու թյան շր ջա նա կին ա ռնչ վող բո լոր հար ցե րի մա սով` 
դրանց ան դամ պե տու թյուն նե րի տա րածք նե րին ամ բող ջու թյամբ, այլ ոչ թե այդ ե րկր նե րից 
յու րա քան չյու րի տա րած քին: Հաս կա նա լի է, որ նույն Ար ձա նագ րու թյան Պայ մա նա վոր վող 
կող մի տա րած քում այդ մաք սային կամ տն տե սա կան մի ու թյուն նե րը նույն պես կկի րա ռեն 
Հա մա ձայ նագ րի դրույթ նե րը Ար ձա նագ րու թյան նկատ մամբ նույն հիմ քով, ի նչ նա խա տես-
ված է նա խորդ կե տում: 

Ար ձա նագ րու թյան «Ը» հա վել վա ծի վեր նա գիրն է` «Գր քե րի, հրա տա րա կու թյուն նե րի 
և փաս տաթղ թե րի ար տադ րու թյան հա մար օգ տա գործ վող նյու թե րը և մե քե նա նե րը», 
բո վան դա կու թյու նը` « i) Գր քե րի, հրա տա րա կու թյուն նե րի և փաս տաթղ թե րի ար տադ րու-
թյան հա մար օգ տա գործ վող նյու թեր (ցե լյու լո զային զանգ ված, թա փոն նե րի վե րամ շա կու մից 
ստաց ված թուղթ, թեր թային և այլ թուղթ` տպագ րու թյան հա մար, տպագ րա կան ներ կեր, սո-
սինձ և այլն):

ii) Ցե լյու լո զային զանգ վա ծի և թղ թի մշակ ման հա մար նա խա տես ված մե քե նա ներ, ի նչ-
պես նաև տպագ րա կան և կազ մա րա րա կան մե քե նա ներ` պայ մա նով, որ ներ մու ծող ե րկ րում 
տվյալ պա հին հա մար ժեք տեխ նի կա կան ո րա կի մե քե նա ներ չեն ար տադր վում»:

Նշ ված նոր մե րի մեկ նա բա նու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել 
է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը վե րը նշ ված մի ջազ գային պայ մա նագ րով 23.02.2011 
թվա կա նից պար տա վո րու թյուն է ստանձ նել մաք սային տուրք և ներ մուծ ման հետ կապ ված 
այլ վճար ներ չկի րա ռե լու Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ վող ստորև նշ ված հետ-
ևյալ ապ րանք նե րի հա մար`

 ցե լյու լո զային զանգ ված, թա փոն նե րի վե րամ շա կու մից ստաց ված թուղթ, թեր-
թային և այլ թուղթ` տպագ րու թյան հա մար, տպագ րա կան ներ կեր, սո սինձ և այլն, ի նչ պես 
նաև ցե լյու լո զային զանգ վա ծի և թղ թի մշակ ման հա մար նա խա տես ված մե քե նա ներ, ի նչ-
պես նաև տպագ րա կան և կազ մա րա րա կան մե քե նա ներ` պայ մա նով, որ ներ մու ծող ե րկ րում 
տվյալ պա հին հա մար ժեք տեխ նի կա կան ո րա կի մե քե նա ներ չեն ար տադր վում,

 հետ ևյալ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում`
1) ե թե դրանք օգ տա գործ վում են գր քե րի, հրա տա րա կու թյուն նե րի և փաս տաթղ-

թե րի ար տադ րու թյան հա մար,
2) 1-ին կե տում նշ ված ապ րանք նե րը հան դի սա նում են այլ Պայ մա նա վոր վող պե-

տու թյան ար տադ րանք:
ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը, հիմք ըն դու նե լով վե րը նշ ված մի ջազ գային պայ մա նա գի րը, 

05.02.2015 թվա կա նին ըն դու նել է «Ա ռանց ներ մուծ ման մաք սա տուր քի վճար ման «Կր թա կան, 
գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թե րի ներ մուծ ման մա սին» 1950 թվա կա նի նոյեմ բե-
րի 22-ի հա մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք 
կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի ապ րանք նե րի ներ մու ծու մը կա նո նա կար գե-
լու մա սին» թիվ 112-Ն ո րո շու մը, ո րի 2-րդ կե տով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան լի ա զոր 
պե տա կան կա ռա վար ման մարմ նին վե րա պահ վել է վե րը նշ ված ապ րանք նե րի ներ մուծ-
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ման նպա տա կային նշա նա կու թյան վե րա բե րյալ եզ րա կա ցու թյուն տրա մադ րե լու ի րա վունք` 
նույն ո րոշ ման 3-րդ կե տով այդ եզ րա կա ցու թյու նը հա մա րե լով ներ մուծ ման մաք սա տուր քից 
ա զատ վե լու հիմք:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ Ըն կե րու թյան կող մից ապ րանք նե րը 
ներ մու ծե լու ժա մա նակ գոր ծող Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի 122-րդ հոդ վա ծի 
1-ին և 2-րդ մա սե րի, 3-րդ մա սի 3-րդ կե տի, Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի 200-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ մա սե րի մեկ նա բա նու թյու նից բխում է, 
որ մաք սային մար մինն ի րա կա նաց նում է մաք սային ստու գում` նպա տակ ու նե նա լով ստու-
գե լու նաև հայ տա րա րա տու նե րի կող մից Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսդ րու թյամբ 
և Մաք սային մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն նե րի օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված պա հանջ-
նե րի կա տա րու մը: Ը նդ ո րում, ե թե Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն « ներ քին սպառ ման 
հա մար բաց թո ղում» մաք սային ըն թա ցա կար գով ներ մուծ վել են պայ մա նա կա նո րեն բաց 
թողն ված ապ րանք ներ, ո րոնց դեպ քում վե րը նշ ված մի ջազ գային պայ մա նագ րի ու ժով տրա-
մադր վում են մաք սա տուր քե րի, հար կե րի վճար ման հա մար սահ ման ված ար տո նու թյուն ներ` 
զու գակց ված այդ ապ րանք նե րի օգ տա գործ ման և (կամ) տնօ րին ման հետ կապ ված սահ-
մա նա փա կում նե րով, այ սինքն` այդ ապ րանք նե րը կա րող են օգ տա գործ վել բա ցա ռա պես ար-
տո նու թյուն նե րի տրա մադր ման պայ ման նե րին հա մա պա տաս խա նող նպա տակ նե րով, ա պա 
մաք սային մար մի նը ստու գում է դրանց օգ տա գործ ման և տնօ րին ման հետ կապ ված սահ մա-
նա փա կում նե րի պահ պա նու մը հայ տա րա րա տու նե րի կող մից, քա նի որ այդ ապ րանք նե րը 
հա մար վում են մաք սային հս կո ղու թյան տակ գտն վող:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը 30.03.2015 թվա կա նից մինչև 
28.04.2017 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան լի ա-
զոր պե տա կան կա ռա վար ման մարմ նին` Նա խա րա րու թյուն է ներ կա յաց րել թվով 31 ա ռան-
ձին դի մումն եր՝ խնդ րե լով տալ եզ րա կա ցու թյուն դրան ցում նշ ված ապ րանք նե րի` ա ռանց 
ներ մուծ ման մաք սա տուր քի վճար ման Հա մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մուծ վող կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի հա-
վաստ ման մա սին: Նա խա րա րու թյան կող մից 01.04.2015 թվա կա նից մինչև 03.05.2017 թվա-
կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում տր վել են թվով 31 ա ռան ձին եզ րա կա ցու թյուն ներ, 
ո րոն ցով հա վաստ վել է ապ րանք նե րի՝ ա ռանց ներ մուծ ման մաք սա տուր քի վճար ման Հա-
մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մուծ վող 
մշա կու թային բնույ թը: Դրա նից հե տո Ըն կե րու թյունն այդ եզ րա կա ցու թյուն նե րի հի ման վրա 
06.05.2015 թվա կա նից մինչև 05.05.2017 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք է ներ մու ծել թղ թի տար բեր տե սակ ներ:

 Վար չու թյու նը, ի րա կա նաց նե լով մաք սային ստու գում, 15.05.2017 թվա կա նին կազ մել է 
ար տագ նա մաք սային ստուգ ման թիվ 0008-Ա ա կտն այն մա սին, որ Ըն կե րու թյան կող մից 
2015-2017 թվա կան նե րին վե րը նշ ված թվով 31 մաք սային հայ տա րա րագ րե րով մաք սա տուր-
քի ար տո նու թյամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մուծ ված ապ րանք նե րի 
զգա լի մա սը վա ճառ վել է մե ծա ծախ ե ղա նա կով: Բա ցի այդ, ար ձա նագր վել է նաև, որ Ըն-
կե րու թյու նը 30.05.2016 թվա կա նի թիվ C14668 բեռ նային մաք սային հայ տա րա րագ րով Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մու ծած և ձևա կեր պած ապ րանք նե րը հայ տա րա-
րագ րել է ոչ ճիշտ տվյալ նե րով, ո րի ար դյուն քում ապ րանք նե րի մաք սային ար ժեքն ա վել է 
հայ տա րա րագր վել 469.257 ՀՀ դրա մով: Դրա հի ման վրա մաք սային մար մինն ա ռա ջար կել 
է մաք սային գոր ծի ո լոր տում ըն դու նել հա մա պա տաս խան ո րո շում` մաք սային վճար նե րի և 
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մաք սային մար մին նե րին վճար վող այլ վճար նե րի լրա ցու ցիչ հաշ վար կի ու գանձ ման վե րա-
բե րյալ, Ըն կե րու թյանն ա ռա ջադ րել վե րա հայ տա րա րագ րել վե րը նշ ված բեռ նային մաք սային 
հայ տա րագ րե րը կա տար ված ճշգր տումն ե րին հա մա պա տաս խան և վճա րել օ րենսդ րու թյամբ 
սահ ման ված մաք սային վճար ներն ու տույ ժե րը: Այ նու հետև Վար չու թյան պետ Սի մոն Սարգ-
սյա նը 15.05.2017 թվա կա նին կա յաց րել է թիվ 0008-Ո-1 ո րո շու մը մաք սային վճար նե րի և մաք-
սային մար մին նե րին վճար վող այլ վճար նե րի լրա ցու ցիչ հաշ վար կում ու գան ձում կա տա րե-
լու վե րա բե րյալ` Ըն կե րու թյանն ա ռա ջար կե լով նշ ված ո րո շումն ստա նա լուց հե տո 10 օր վա 
ժամկ ե տում վճա րել վե րը նշ ված բեռ նային մաք սային հայ տա րա րագ րե րից բխող` ո րոշ մամբ 
ա ռա ջադր ված հա մա պա տաս խան մաք սային վճար նե րը, ի սկ 15.05.2017 թվա կա նին կա յաց-
րել է թիվ 0008-Ո-2 ո րո շու մը 30.05.2016 թվա կա նի թիվ C14668 բեռ նային մաք սային հայ տա-
րա րագ րում նշ ված ապ րան քի մաք սային ար ժե քը ճշգր տե լու մա սին: 

Այ սինքն` մաք սային մար մի նը, նպա տակ ու նե նա լով ստու գե լու Ըն կե րու թյան կող մից 
Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսդ րու թյամբ և ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված պա-
հանջ նե րի կա տա րու մը, ստուգ մամբ բա ցա հայ տել է, որ « ներ քին սպառ ման հա մար բաց թո-
ղում» մաք սային ըն թա ցա կար գով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ված վե րը նշ ված 
ապ րանք նե րի մի մա սը, ո րոնք հան դի սա ցել են պայ մա նա կա նո րեն բաց թողն ված, և ո րոնց 
հա մար վե րը նշ ված մի ջազ գային պայ մա նագ րի ու ժով տրա մադր վել են մաք սա տուր քե-
րի, հար կե րի վճար ման հա մար սահ ման ված ար տո նու թյուն ներ, չեն զու գակց վել այդ ապ-
րանք նե րի օգ տա գործ ման և տնօ րին ման հետ կապ ված սահ մա նա փա կում նե րով, այ սինքն` 
դրանք չեն օգ տա գործ վել բա ցա ռա պես ար տո նու թյուն նե րի տրա մադր ման պայ ման նե րին 
հա մա պա տաս խա նող նպա տակ նե րով` չեն օգ տա գործ վել գր քե րի, հրա տա րա կու թյուն նե րի 
և փաս տաթղ թե րի ար տադ րու թյան հա մար, այլ` վա ճառ քի ե ղա նա կով օ տար ման մի ջո ցով 
փո խանց վել են եր րորդ ան ձանց:

Ն ման պայ ման նե րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյունն այն մա սին, որ 
ան հիմն է Կո մի տե ի կող մից ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմքն այն մա սին, որ ներ-
մու ծած ապ րանք ներն Ըն կե րու թյու նը չի օգ տա գոր ծել հա մա ձայ նագ րով նա խանշ ված պայ-
ման նե րին հա մա պա տաս խա նող նպա տակ նե րով, և ար տո նու թյան կի րառ ման ան հրա ժեշ-
տու թյու նը կախ ված է ներ մուծ ված նյու թե րի (ապ րանք նե րի) բնույ թից և (կամ) նպա տա կային 
նշա նա կու թյու նից, այլ ոչ թե ներ մու ծո ղի կող մից դրանց օգ տա գործ ման նպա տա կից` չի 
բխում ի նչ պես վե րը նշ ված ի րա վա կան ակ տե րի վե րա բե րյալ հայտն ված դիր քո րո շում նե րից, 
այն պես էլ սույն գոր ծի փաս տե րից: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 25-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, 27-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի վկա յա կոչ մամբ և նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյան վե րա բե րյալ թիվ ՎԴ5/0029/05/14 
և թիվ ՎԴ/8975/05/13 վար չա կան գոր ծե րով հա մա պա տաս խա նա բար 27.11.2015 թվա կա նի և 
07.04.2017 թվա կա նի ո րո շումն ե րով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայտ ված ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, սույն գոր ծի շր ջա նակ նե րում ձեռ նա-
մուխ լի նե լով գնա հա տե լու վի ճարկ վող վար չա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը` ստու գե-
լով դրանց հա մա պա տաս խա նու թյունն օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րին, ար ձա նագ րել է, որ 
այդ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը չէ ին կա րող հիմք հան դի սա նալ Կո մի տե ի վե րաքն նիչ բո-
ղո քը մեր ժե լու և Դա տա րա նի 16.11.2017 թվա կա նի վճիռն ան փո փոխ թող նե լու հա մար, քա նի 
որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տերն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
պայ ման էր, որ գոր ծի քն նու թյամբ հաս տատ ված հա մար վեր, որ վար չա կան ակ տերն ըն-
դուն վել են օ րեն քի խախտ մամբ ու դրան ցով խախտ վել են Ըն կե րու թյան` ՀՀ Սահ մա նադ րու-
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թյամբ, մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով, օ րենք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով ամ րագր-
ված ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը, որ պի սի փաս տե րը վե րը նշ ված դիր քո րո շումն ե րի 
պա րա գա յում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հաս տատ ված չի հա մա րել:

5. Հա տուկ կար ծի քի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը.
5.1. Գտ նում եմ, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ էր ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան 

հար ցին. կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի ապ րանք նե րի ներ մուծ ման հա մար 
Հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված մաք սային ար տո նու թյուն նե րը կի րա ռե լի են ա րդյո՞ք հետ
ևյալ դեպ քե րում.

1)  ներկր ված ապ րանքն օգ տա գործ վել է ան մի ջա կա նո րեն ներ մու ծո ղի կող մից իր նպա
տա կային նշա նա կու թյամբ,

2)  ներկր ված ապ րանքն օգ տա գործ վել է ան մի ջա կա նո րեն ներ մու ծո ղի կող մից, սա կայն 
ոչ իր նպա տա կային նշա նա կու թյամբ,

3)  ներկր ված ապ րան քը ներ մու ծո ղի կող մից օ տար վել է այլ ան ձանց, ո րոնք այդ ապ
րան քը հե տա գա յում օգ տա գոր ծել են իր նպա տա կային նշա նա կու թյամբ,

4)  ներկր ված ապ րան քը ներ մու ծո ղի կող մից օ տար վել է այլ ան ձանց, ո րոնք այդ ապ
րան քը հե տա գա յում չեն օգ տա գոր ծել իր նպա տա կային նշա նա կու թյամբ:

5.2. Հա մա ձայ նագ րի (Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար Հա մա ձայ նա գիրն ու ժի 
մեջ է մտել 23.08.2010 թվա կա նին) 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ Պայ մա նա վոր վող 
պե տու թյուն նե րը պար տա վոր վում են հետ ևյալ նյու թե րի ներ մուծ ման ժա մա նակ կամ ներ-
մուծ ման հետ կապ ված չկի րա ռել մաք սա տուր քեր և այլ վճար ներ.

ա) գր քեր, հրա տա րա կու թյուն ներ և փաս տաթղ թեր, ո րոնք նշ ված են նույն Հա մա ձայ-
նագ րին կից Ա հա վել վա ծում.

բ) նույն Հա մա ձայ նագ րին կից «Բ», «Գ», «Դ» և «Ե» հա վել ված նե րում թվարկ ված և 
Պայ մա նա վոր վող այլ պե տու թյան ար տադ րանք հան դի սա ցող՝ կր թա կան, գի տա կան և մշա-
կու թային բնույ թի նյու թեր՝ այդ հա վել ված նե րում նշ ված պայ ման նե րի պահ պան ման պայ մա-
նով:

« Մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի ի րա վուն քի մա սին» 23.05.1969 թվա կա նի Վի են նայի 
կոն վեն ցի այի (Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար ու ժի մեջ է մտել 16.06.2005 թվա
կա նից) « Մեկ նա բան ման ը նդ հա նուր կա նո նը» վեր տա ռու թյամբ 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն՝ պայ մա նա գի րը պետք է բա րեխղ ճո րեն մեկ նա բան վի պայ մա նագ րի հաս կա ցու-
թյուն նե րի՝ դրանց հա մա տեքս տում ու նե ցած սո վո րա կան նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս-
խան, ի նչ պես նաև պայ մա նագ րի ա ռար կայի և նպա տա կի լույ սի ներ քո:

« Մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-
ձայն՝ մի ջազ գային պայ մա նա գի րը մեկ նա բան վում է դրա ա ռար կայից և նպա տակ նե րից 
բխող պայ մա նագ րի եզ րույթ նե րին տր ված սո վո րա կան նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս խան 
և ի րա կա նաց վում է մի ջազ գային պայ մա նագ րով և մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րով և 
սկզ բունք նե րով սահ ման ված կար գով:

5.3. Մար դու ի րա վուն քե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ՝ Եվ րո պա կան դա տա-
րան), ան դրա դառ նա լով մի ջազ գային ի րա վա կան ակ տե րի մեկ նա բան ման կա նոն նե րին, 
նշել է, որ հա մա ձայն Վի են նայի Կոն վեն ցի այի 31-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի՝ պայ մա նագ րի նա-
խա բա նը հան դի սա նում է դրա ան բա ժա նե լի մա սը: Ա վե լին, կոնկ րետ մի ջազ գային ի րա վա-
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կան ակ տը մեկ նա բա նե լիս՝ նա խա բա նը, որ պես կա նոն, շատ օգ տա կար է դրա «ա ռար կան» 
և «ն պա տա կը» պար զե լու հա մար (տե՛ս Golder v. United Kingdom of Great Britain (4451/70) գոր
ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 14.02.1975 թվա կա նի վճի ռը, կետ 34): 

Հա մա ձայ նագ րի նա խա բա նի հա մա ձայն՝ պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րը, հա մա րե-
լով, որ գա ղա փար նե րի և գի տե լի քի ա զատ փո խա նա կու մը և ը նդ հան րա պես քա ղա քակր թու-
թյուն նե րի ի նք նար տա հայտ ման տար բեր ձևե րի ա ռա վել լայն տա րա ծու մը կեն սա կան նշա-
նա կու թյուն ու նեն ի նչ պես մտա վոր ա ռա ջըն թա ցի և մի ջազ գային փո խըմբռն ման, այն պես 
էլ, հետ ևա բար, ամ բողջ աշ խար հում խա ղա ղու թյան պահ պան ման հա մար, հա մա րե լով, որ 
այդ փո խա նա կումն երն ի րա կա նաց վում են ա ռա ջին հեր թին գր քե րի, հրա տա րա կու թյուն նե-
րի, ի նչ պես նաև կր թու թյա նը, գի տու թյա նը և մշա կույ թին վե րա բե րող նյու թե րի մի ջո ցով, (...) 
ըն դու նում են, որ այդ նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մանն ար դյու նա վետ կծա ռայի կր թա կան, 
գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի գր քե րի, հրա տա րա կու թյուն նե րի և նյու թե րի ա զատ տա-
րած մանն ա ջակ ցող մի ջազ գային հա մա ձայ նա գի րը (...):

 Հիմք ըն դու նե լով Եվ րո պա կան դա տա րա նի վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ գտ-
նում եմ, որ Հա մա ձայ նագ րի նպա տա կը բա ցա հայ տե լու հա մար ա ռաջ նային նշա կա նու թյուն 
ու նի դրա նա խա բա նը: Հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված դրույթ նե րը չեն կա րող մեկ նա բան վել 
և կի րառ վել Հա մա ձայ նագ րով հե տապնդ վող նպա տա կի շր ջա նակ նե րից դուրս, հետ ևա բար 
պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րի կող մից Հա մա ձայ նագ րով ստանձ նած պար տա վո րու-
թյուն նե րը հե տապնդ վող նպա տակ նե րի լույ սի ներ քո չմեկ նա բա նե լը և չկի րա ռե լը կհան դի-
սա նան մի ջազ գային պայ մա նագ րով ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի խախ տում, ոչ բա-
րե խիղճ կա տա րում: 

Այս դեպ քում Հա մա ձայ նագ րի նպա տակ նե րի բա ցա հայտ ման տե սան կյու նից ա ռա վել 
ի մաս տա լից նշա նա կու թյուն ու նի նա խա բա նի այն մա սը, ո րում այն ստո րագ րած կող մե րը 
հայ տա րա րում են, որ «(...) գա ղա փար նե րի և գի տե լի քի ա զատ փո խա նա կու մը և ը նդ հան
րա պես քա ղա քակր թու թյուն նե րի ի նք նար տա հայտ ման տար բեր ձևե րի ա ռա վել լայն տա
րա ծու մը կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նեն ի նչ պես մտա վոր ա ռա ջըն թա ցի և մի ջազ գային 
փո խըմբռն ման, այն պես էլ, հետ ևա բար, ամ բողջ աշ խար հում խա ղա ղու թյան պահ պան ման 
համար (...)»:

 Վե րոգ րյա լի ար դյուն քում կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ Հա մա ձայ նա գի րը նպա տակ է 
հե տապն դում բո լոր ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի մի ջոց նե րով նպաս տել գի տա կան, կր թա կան և 
մշա կու թային բնույ թի գր քե րի, հրա տա րա կու թյուն նե րի և նյու թե րի հնա րա վո րինս լայ նա ծա-
վալ տա րած մա նը՝ ի թիվս այ նի, 1-ին հոդ վա ծով նա խա տես ված նյու թե րի ներ մուծ ման հա-
մար մաք սա տուր քեր և ներ մուծ ման հետ կապ ված այլ վճար ներ չկի րա ռե լու պո զի տիվ պար-
տա կա նու թյուն նա խա տե սե լով պայ մա նա վոր վող Պե տու թյուն նե րի հա մար: Նույն հոդ վա ծի 
«բ» կե տը ներ մուծ ման հա մար գանձ վող մաք սա տուր քի (և ներ մուծ ման հետ կապ ված այլ 
վճար նե րի) գծով այդ ար տո նու թյան կի րառ ման հա մար նա խա տե սում է 2 պայ ման. 

1) ներկր վող կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թը պետք է թվարկ ված 
լի նի Հա մա ձայ նագ րի «Բ», «Գ», «Դ» և «Ե» հա վել ված նե րից մե կում, 

2) ներկր վող կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թը պետք է հան դի սա նա 
այլ պե տու թյան ար տադ րանք:

5.4. Հարկ է ար ձա նագ րել, որ պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րը Հա մա ձայ նագ րի 1-ին 
հոդ վա ծի 1-ին կե տով ստանձ նել են մի ջազ գային պար տա վո րու թյուն՝ ա զա տել մաք սա տուր-
քե րից կամ ներ մուծ ման հետ կապ ված այլ վճար նե րից Հա մա ձայ նագ րի հա վել ված նե րում 
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թվարկ ված նյու թե րը ներ մու ծո ղին՝ պայ մա նով, որ այդ նյու թե րը բա վա րա րեն հա վել ված նե-
րով սահ ման ված պայ ման նե րը և հան դի սա նան այլ պայ մա նա վոր վող պե տու թյան ար տադ-
րանք: Հա մա ձայ նագ րով ամ րագր ված սկզ բունք նե րը հե տապն դում են գր քե րի, հրա տա րա-
կու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև կր թու թյա նը, գի տու թյա նը և մշա կույ թին վե րա բե րող նյու թե րի 
մի ջո ցով գա ղա փար նե րի և գի տե լի քի ա զատ փո խա նակ մա նը և տա րած մա նը նպաս տե լու 
նպա տակ: Այդ նպա տա կին պետք է ծա ռայի նաև կր թու թյա նը, գի տու թյա նը և մշա կույ թին 
վե րա բե րող նյու թե րի՝ կր թու թյան, գի տու թյան, տեխ նո լո գի ա նե րի և մշա կույ թի ո լորտ ներ 
ա ռա վել դյու րին և մատ չե լի կեր պով մուտք գոր ծե լու հնա րա վո րու թյան ստեղ ծու մը: Դա էլ իր 
հեր թին ար տա հայտ վում է Հա մա ձայ նագ րում նշ ված կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային 
բնույ թի նյու թե րի (ապ րանք նե րի) ներ մուծ ման դեպ քում մաք սա տուր քից կամ ներ մուծ ման 
հետ կապ ված այլ վճար նե րից ա զա տե լու՝ պայ մա նա վոր վող Պե տու թյան պո զի տիվ պար տա-
վո րու թյան ան վե րա պահ կա տար մամբ: Ը նդ ո րում, Հա մա ձայ նագ րով թվարկ ված՝ կր թու թյա-
նը, գի տու թյա նը և մշա կույ թին վե րա բե րող նյու թե րի մի ջո ցով գա ղա փար նե րի և գի տե լի քի 
ա զատ փո խա նակ մա նը և տա րած մա նը նպաս տե լու նպա տա կը կա րող է գործ նա կա նում 
կյան քի կոչ վել ի նչ պես այն դեպ քում, ե րբ տպագ րա կան գոր ծու նե ու թյունն ի րա կա նաց վում 
է հենց այդ նյու թե րը ներ մու ծո ղի կող մից, այն պես է լ՝ ե րբ տպագ րա կան գոր ծու նե ու թյունն 
ի րա կա նաց վում է ներ մու ծո ղից տար բեր վող այլ սուբյեկ տի կող մից: Տվյալ դեպ քում ներ մու-
ծո ղը միջ նոր դի դե րա կա տա րու թյուն ու նի գր քե րի, հրա տա րա կու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև կր-
թու թյա նը, գի տու թյա նը և մշա կույ թին վե րա բե րող նյու թե րի մի ջո ցով գա ղա փար նե րի և գի-
տե լի քի ա զատ փո խա նակ մա նը և տա րած մա նը նպաս տե լու հար ցում: 

Այս պի սով, գտ նում եմ, որ Հա մա ձայ նագ րի ան դամ պե տու թյունն ու նի Հա մա ձայ նագ-
րով սահ ման ված չա փա նիշ նե րին բա վա րա րող՝ կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ-
թի նյու թե րի (ապ րանք նե րի) ներ մու ծու մը մաք սա տուր քից կամ ներ մուծ ման հետ կապ ված 
այլ վճար նե րից ա զա տե լու պո զի տիվ պար տա վո րու թյուն՝ այն պայ մա նով, որ այդ նյու թե րը 
պետք է վեր ջի վեր ջո օգ տա գործ վեն տպագ րա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ: Այդ պար տա վո րու-
թյու նը բխում է Հա մա ձայ նագ րով մատ նանշ ված հայե ցա կար գից առ այն, որ Հա մա ձայ նա-
գիրն ար դյու նա վետ մի ջոց է գա ղա փար նե րի և գի տե լիք նե րի փո խա նա կու մը խո չըն դո տող 
մաք սային ար գելք նե րի նվա զեց ման և տն տե սա կան բնույ թի այլ սահ մա նա փա կումն ե րի կր-
ճատ ման հա մար:

5.5. Հա մա ձայ նագ րով ստանձ նած մի ջազ գային պար տա վո րու թյուն նե րի պատ շաճ 
կա տա րումն ա պա հո վե լու նպա տա կով ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից 05.02.2015 թվա կա նին 
ըն դուն ված թիվ 112-Ն ո րոշ մամբ մշակ վել է ա ռանց ներ մուծ ման մաք սա տուր քի վճար ման 
Հա մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք կր թա կան, 
գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի ապ րանք նե րի ներ մուծ ման կար գը (այ սու հետ` Կարգ), 
ո րը կար գա վո րում է ա ռանց ներ մուծ ման մաք սա տուր քի վճար ման Հա մա ձայ նագ րի ան դամ 
ե րկր նե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային 
բնույ թի ապ րանք նե րի ներ մուծ ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը:

 Կար գի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ եզ րա կա ցու թյուն տրա մադ րող Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան լի ա զոր պե տա կան կա ռա վար ման մար մի նը (...) տրա մադ րում է Հա մա ձայ նագ րի 
ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք կր թա կան, գի տա կան և մշա-
կու թային բնույ թի ապ րանք նե րի ներ մուծ ման նպա տա կային նշա նա կու թյան վե րա բե րյալ եզ-
րա կա ցու թյու նը` իր ի րա վա սու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում:

 Կար գի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մուծ վող 



562 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2015 թվա կա նի փետր վա րի 5-ի թիվ 112-
Ն ո րոշ ման թիվ 3 հա վել վա ծով սահ ման ված կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի 
ապ րանք նե րը, լի ա զոր մարմն ի կող մից տրա մադր ված եզ րա կա ցու թյան հի ման վրա, ա զատ-
վում են ներ մուծ ման մաք սա տուր քից:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան վկա յա կոչ ված ո րոշ մամբ սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րումն ե-
րից ևս հետ ևում է, որ կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թե րի (ապ րանք նե-
րի) ներ մու ծու մը մաք սա տուր քից կամ ներ մուծ ման հետ կապ ված այլ վճար նե րից ա զա տե լը 
պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ այդ նյու թե րը օգ տա գործ վում են նպա տա կային 
նշա նա կու թյամբ՝ տպագ րա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ: Այս եզ րա հանգ ման հա մար հիմք եմ 
ըն դու նում այն կար գա վո րու մը, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման հա մա ձայն՝ լի ա զոր մար մի-
նը տրա մադ րում է եզ րա կա ցու թյուն կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի ապ րանք-
նե րի նպա տա կային նշա նա կու թյան վե րա բե րյալ: Այ սինքն՝ այդ ապ րանք նե րի նպա տա կային 
նշա նա կու թյու նը կար ևոր վում է նաև լի ա զոր մարմն ի կող մից հա մա պա տաս խան եզ րա կա-
ցու թյուն տրա մադր վե լու փու լում:

5.6. Միև նույն ժա մա նակ, գտ նում եմ, որ Հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված՝ կր թա կան, 
գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թե րը չեն հան դի սա նում պայ մա նա կա նո րեն բաց 
թողն ված այն պի սի ապ րանք ներ, ո րոնց դեպ քում մաք սա տուր քե րի և այլ վճար նե րի հա մար 
սահ ման ված ար տո նու թյուն նե րը զու գակց ված են ան մի ջա կա նո րեն ներ մու ծո ղի կող մից 
այդ ապ րանք նե րի օգ տա գործ ման և (կամ) տնօ րին ման հետ կապ ված սահ մա նա փա կումն ե-
րով: 

Այս պես՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող Մաք սային մի ու թյան մաք սային 
օ րենսգր քի (ըն դուն վել է 27.11.2009 թվա կա նին, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար 
պար տա դիր է 02.01.2015 թվա կա նից, ու ժը կորց րել է 01.01.2018 թվա կա նին՝ «Եվ րա սի
ա կան տն տե սա կան մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի մա սին» պայ մա նագ րի հա մա ձայն) 
200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա նա կա նո րեն բաց թողն ված են հա մար վում 
« ներ քին սպառ ման հա մար բաց թո ղում» մաք սային ըն թա ցա կար գով ձևա կերպ վող այն ապ-
րանք նե րը, ո րոնց դեպ քում՝

1) տրա մադր վում են մաք սա տուր քե րի, հար կե րի վճար ման հա մար սահ ման ված ար տո-
նու թյուն ներ, ո րոնք զու գակց ված են այդ ապ րանք նե րի օգ տա գործ ման և (կամ) տնօ րին ման 
հետ կապ ված սահ մա նա փա կումն ե րով.

2) օգ տա գործ ման և (կամ) տնօ րին ման հետ կապ ված սահ մա նա փա կումն երն ա ռնչ վում 
են ապ րանք նե րի բաց թո ղու մից հե տո նույն օ րենսգր քի 195-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են-
թա կե տում նշ ված փաս տաթղ թե րի ներ կա յաց ման հետ (...):

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տում նշ-
ված՝ պայ մա նա կա նո րեն բաց թողն ված ապ րանք նե րը կա րող են օգ տա գործ վել մի այն ար-
տո նու թյուն նե րի տրա մադր ման պայ ման նե րին հա մա պա տաս խա նող նպա տակ նե րով: 

Ար գել ված է նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա կե տում նշ ված՝ պայ մա նա կա նո րեն 
բաց թողն ված ապ րանք նե րի փո խան ցու մը եր րորդ ան ձանց, այդ թվում՝ դրանց վա ճառ քի 
կամ այլ ե ղա նա կով օ տար ման մի ջո ցով, ի սկ այն դեպ քում, ե րբ նշ ված ապ րանք նե րի ներ-
մուծ ման սահ մա նա փա կումն ե րը սահ ման ված ե ն՝ կապ ված այդ ապ րանք նե րի ո րա կի ստուգ-
ման և ան վտան գու թյան հետ, ա պա ար գել ված է ցան կա ցած ձևով դրանց օգ տա գոր ծու մը 
(շա հա գոր ծու մը, սպա ռու մը): 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի 
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195-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տի հա մա ձայն՝ ապ րանք նե րի բաց թո ղումն ի րա-
կա նաց վում է մաք սային մար մին նե րի կող մից, ե թե մաք սային մար մին են ներ կա յաց վել լի-
ցեն զի ա ներ, հա վաս տագ րեր, թույլտ վու թյուն ներ և (կամ) այլ փաս տաթղ թեր, ո րոնք ան հրա-
ժեշտ են նույն օ րենսգր քին և Մաք սային մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն նե րի այլ մի ջազ գային 
պայ մա նագ րե րին հա մա պա տաս խան ապ րանք նե րի բաց թող ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ 
այն դեպ քե րի, ե րբ Մաք սային մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն նե րի օ րենսդ րու թյա նը հա մա-
պա տաս խան՝ նշ ված փաս տաթղ թե րը կա րող են ներ կա յաց վել ապ րանք նե րի բաց թո ղու մից 
հե տո:

 Վե րը նշ ված ի րա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում ար ձա նագ րում եմ, որ Մաք-
սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը սահ մա նում է պայ մա նա-
կա նո րեն բաց թողն ված ապ րանք նե րի տե սակ նե րը: 

Այդ պի սի ապ րանք նե րից են, մաս նա վո րա պես, Մաք սային մի ու թյան մաք սային 
օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տով սահ ման ված այն ապ րանք նե րը, 
ո րոնց ներ մուծ ման ժա մա նակ տրա մադր վում են մաք սա տուր քե րի և հար կե րի գծով ար տո-
նու թյուն ներ, ո րոնք զու գակց ված են այդ ապ րանք նե րի օգ տա գործ ման և (կամ) տնօ րին ման 
հետ կապ ված սահ մա նա փա կումն ե րով: Այդ ապ րանք նե րը կա րող են օգ տա գործ վել մի այն 
ար տո նու թյուն նե րի տրա մադր ման պայ ման նե րին հա մա պա տաս խա նող նպա տակ նե րով:

 Փաս տո րեն, Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
1-ին են թա կե տը կա րող է կի րառ վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ ներ մու ծո ղին տրա մադր ված 
ար տո նու թյու նը զու գակց ված է ե ղել ներ մուծ ված ապ րանք նե րի օգ տա գործ ման և (կամ) տնօ-
րին ման հետ կապ ված սահ մա նա փա կումն ե րով: Մինչ դեռ, ե թե նման սահ մա նա փա կումն եր 
նա խա տես ված չեն ե ղել, ա պա Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տի 1-ին են թա կե տը կի րա ռե լի չի կա րող լի նել: Նշ ված հիմ քով կի րա ռե լի չի կա րող 
լի նել նաև վկա յա կոչ ված հոդ վա ծի 2-րդ կե տով նա խա տես ված սահ մա նա փա կու մը, այն է՝ 
ապ րանք նե րը մի այն ար տո նու թյուն նե րի տրա մադր ման պայ ման նե րին հա մա պա տաս խա-
նող նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծե լու պա հան ջը: 

Մյուս կող մից՝ Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
2-րդ են թա կե տը կա րող է կի րառ վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ այդ ապ րանք նե րի նկատ մամբ 
առ կա են օգ տա գործ ման կամ տնօ րին ման հետ կապ ված սահ մա նա փա կումն եր, ո րոնք 
ա ռնչ վում են ապ րանք նե րի բաց թո ղու մից հե տո նույն օ րենսգր քի 195-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
1-ին են թա կե տում նշ ված փաս տաթղ թե րի ներ կա յաց ման հետ:

Գտ նում եմ, որ Հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային 
բնույ թի նյու թե րը, ո րոնց ներ մուծ ման դեպ քում կի րառ վում են մաք սա տուր քե րի և այլ վճար-
նե րի գծով ար տո նու թյուն ներ, չեն հա մար վում պայ մա նա կա նո րեն բաց թողն ված ապ րանք-
ներ՝ Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի թե՛ 1-ին, թե՛ 2-րդ 
են թա կե տե րի ի մաս տով:

5.7. Ա նհ րա ժեշտ եմ հա մա րում ը նդ գծել, որ ը ստ Հա մա ձայ նագ րի՝ կր թա կան, գի տա-
կան և մշա կու թային բնույ թի ապ րանք նե րի ներ մուծ ման հա մար մաք սային ար տո նու թյուն 
տրա մադ րե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է բա ցա ռա պես ներկր ված 
նյու թը Հա մա ձայ նագ րի «Բ», «Գ», «Դ» և «Ե» հա վել ված նե րից մե կում թվարկ ված լի նե լու և 
պայ մա նա վոր վող այլ պե տու թյան ար տադ րանք հան դի սա նա լու հան գա ման քով: Այլ կերպ՝ 
Հա մա ձայ նա գի րը նշ ված նյու թե րի ներ մուծ ման հա մար մաք սային ար տո նու թյան կի րա ռե լի-
ու թյու նը որ ևէ կերպ չի զու գակ ցել (չի պայ մա նա վո րել) դրանք ներ մու ծող սուբյեկ տի կող-
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մից ան մի ջա կա նո րեն նպա տա կային նշա նա կու թյամբ օգ տա գոր ծե լու կամ չօգ տա գոր ծե լու 
հան գա ման քով: Այս տեղ կար ևորն այն է, որ նշ ված նյու թե րը վեր ջի վեր ջո օգ տա գործ վեն 
ի րենց նպա տա կային նշա նա կու թյամբ՝ տպագ րա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ: Ը նդ ո րում, այդ 
նյու թե րը կա րող են ի րենց նպա տա կային նշա նա կու թյամբ (տ պագ րա կան գոր ծու նե ու թյան 
մեջ) օգ տա գործ վել ոչ մի այն ան մի ջա կա նո րեն դրանք ներ մու ծող սուբյեկ տի, այլ նաև ու րիշ 
տն տես վա րող սուբյեկտ նե րի կող մից, ո րոնք այդ ապ րանք նե րը ձեռք են բե րել ներ մու ծո ղից:

5.8. Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ հան գում եմ այն եզ րա կա-
ցու թյան, որ կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի ապ րանք նե րի ներ մուծ ման հա-
մար Հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված մաք սային ար տո նու թյուն նե րի կի րա ռու մը պայ մա նա-
վոր ված է այն հան գա ման քով, թե ներկր վող ապ րան քը վեր ջի վեր ջո որ ևէ սուբյեկ տի (կամ 
ներ մու ծո ղի, կամ այլ տն տես վա րող սուբյեկտ նե րի կող մից) կող մից օգ տա գործ վել է իր նպա-
տա կային նշա նա կու թյամբ, թե՝ ոչ: 

Այս պի սով, ել նե լով Հա մա ձայ նագ րով հե տապնդ վող նպա տա կից՝ կա րե լի է հան գել այն 
եզ րա կա ցու թյան, որ կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի ապ րանք նե րի ներ մուծ-
ման հա մար Հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված մաք սային ար տո նու թյուն նե րը կի րա ռե լի են 
հետ ևյալ դեպ քե րում.

1)  ներկր ված ապ րանքն օգ տա գործ վել է ան մի ջա կա նո րեն ներ մու ծո ղի կող մից իր նպա-
տա կային նշա նա կու թյամբ,

2)  ներկր ված ապ րան քը ներ մու ծո ղի կող մից օ տար վել է այլ ան ձանց, ո րոնք այդ ապ-
րան քը հե տա գա յում օգ տա գոր ծել են իր նպա տա կային նշա նա կու թյամբ:

 Մյուս կող մից, կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի ապ րանք նե րի ներ մուծ ման 
հա մար Հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված մաք սային ար տո նու թյուն նե րը կի րա ռե լի չեն հետ-
ևյալ դեպ քե րում.

1)  ներկր ված ապ րանքն օգ տա գործ վել է ան մի ջա կա նո րեն ներ մու ծո ղի կող մից, սա կայն 
ոչ իր նպա տա կային նշա նա կու թյամբ,

2)  ներկր ված ապ րան քը ներ մու ծո ղի կող մից օ տար վել է այլ ան ձանց, ո րոնք այդ ապ-
րան քը հե տա գա յում չեն օգ տա գոր ծել իր նպա տա կային նշա նա կու թյամբ:

5.9. Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը 30.03.2015 թվա կա նից մինչև 
28.04.2017 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան լի ա-
զոր պե տա կան կա ռա վար ման մարմն ին` Նա խա րա րու թյուն է ներ կա յաց րել թվով 31 ա ռան-
ձին դի մումն եր՝ խնդ րե լով տալ եզ րա կա ցու թյուն դրան ցում նշ ված ապ րանք նե րի` ա ռանց 
ներ մուծ ման մաք սա տուր քի վճար ման Հա մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մուծ վող կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի հա-
վաստ ման մա սին: Նա խա րա րու թյան կող մից 01.04.2015 թվա կա նից մինչև 03.05.2017 թվա-
կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում տր վել են թվով 31 ա ռան ձին եզ րա կա ցու թյուն ներ, 
ո րոն ցով հա վաստ վել է ապ րանք նե րի՝ ա ռանց ներ մուծ ման մաք սա տուր քի վճար ման Հա-
մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մուծ վող 
մշա կու թային բնույ թը: Դրա նից հե տո Ըն կե րու թյունն այդ եզ րա կա ցու թյուն նե րի հի ման վրա 
06.05.2015 թվա կա նից մինչև 05.05.2017 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք է ներ մու ծել թղ թի տար բեր տե սակ ներ:

 Վար չու թյու նը, ի րա կա նաց նե լով մաք սային ստու գում, 15.05.2017 թվա կա նին կազ մել է 
ար տագ նա մաք սային ստուգ ման թիվ 0008-Ա ա կտն այն մա սին, որ Ըն կե րու թյան կող մից 



565ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

2015-2017 թվա կան նե րին վե րը նշ ված թվով 31 մաք սային հայ տա րա րագ րե րով մաք սա տուր-
քի ար տո նու թյամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մուծ ված ապ րանք նե րի 
զգա լի մա սը վա ճառ վել է մե ծա ծախ ե ղա նա կով: Բա ցի այդ, ար ձա նագր վել է նաև, որ Ըն-
կե րու թյու նը 30.05.2016 թվա կա նի թիվ C14668 բեռ նային մաք սային հայ տա րա րագ րով Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ մու ծած և ձևա կեր պած ապ րանք նե րը հայ տա րա-
րագ րել է ոչ ճիշտ տվյալ նե րով, ո րի ար դյուն քում ապ րանք նե րի մաք սային ար ժեքն ա վել է 
հայ տա րա րագր վել 469.257 ՀՀ դրա մով: Դրա հի ման վրա մաք սային մար մինն ա ռա ջար կել 
է մաք սային գոր ծի ո լոր տում ըն դու նել հա մա պա տաս խան ո րո շում` մաք սային վճար նե րի և 
մաք սային մար մին նե րին վճար վող այլ վճար նե րի լրա ցու ցիչ հաշ վար կի ու գանձ ման վե րա-
բե րյալ, Ըն կե րու թյանն ա ռա ջադ րել վե րա հայ տա րա րագ րել վե րը նշ ված բեռ նային մաք սային 
հայ տա րագ րե րը կա տար ված ճշգր տումն ե րին հա մա պա տաս խան և վճա րել օ րենսդ րու թյամբ 
սահ ման ված մաք սային վճար ներն ու տույ ժե րը: Այ նու հետև Վար չու թյան պետ Սի մոն Սարգ-
սյա նը 15.05.2017 թվա կա նին կա յաց րել է թիվ 0008-Ո-1 ո րո շու մը մաք սային վճար նե րի և մաք-
սային մար մին նե րին վճար վող այլ վճար նե րի լրա ցու ցիչ հաշ վար կում ու գան ձում կա տա րե-
լու վե րա բե րյալ` Ըն կե րու թյանն ա ռա ջար կե լով նշ ված ո րո շումն ստա նա լուց հե տո 10 օր վա 
ժամկ ե տում վճա րել վե րը նշ ված բեռ նային մաք սային հայ տա րա րագ րե րից բխող` ո րոշ մամբ 
ա ռա ջադր ված հա մա պա տաս խան մաք սային վճար նե րը, ի սկ 15.05.2017 թվա կա նին կա յաց-
րել է թիվ 0008-Ո-2 ո րո շու մը 30.05.2016 թվա կա նի թիվ C14668 բեռ նային մաք սային հայ տա-
րա րագ րում նշ ված ապ րան քի մաք սային ար ժե քը ճշգր տե լու մա սին: 

Ըն կե րու թյու նը հայց է ներ կա յաց րել ՀՀ վար չա կան դա տա րան` Վար չու թյան 15.05.2017 
թվա կա նի թիվ 0008-Ա ար տագ նա մաք սային ստուգ ման ակ տը, 15.05.2017 թվա կա նի թիվ 
0008-Ո-1 և 15.05.2017 թվա կա նի թիվ 0008-Ո-2 ո րո շումն երն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ-
նե րի մա սին:

 Դա տա րա նը բա վա րա րել է Ըն կե րու թյան հայ ցը՝ գտ նե լով, որ « Վար չու թյան 15.05.2017 
թվա կա նի թիվ 0008-Ա ար տագ նա մաք սային ստուգ ման ակ տը հա կա սում է «Կր թա կան, 
գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թե րի ներ մուծ ման մա սին» Նյու-Յոր քի 22.11.1950 
թվա կա նի հա մա ձայ նագ րին, այդ հա մա ձայ նագ րի ար ձա նագ րու թյան 1-ին կե տին, ար ձա-
նագ րու թյան Հա վել ված Ը-ին, ՀՀ կա ռա վա րու թյան թիվ 112-Ն ո րոշ ման պա հանջ նե րին, այդ 
ո րոշ մամբ հաս տատ ված ա ռանց ներ մուծ ման մաք սա տուր քի վճար ման «Կր թա կան, գի տա-
կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թե րի ներ մուծ ման մա սին» 1950 թվա կա նի նոյեմ բե րի 22-ի 
հա մա ձայ նագ րի ան դամ ե րկր նե րից ՀՀ տա րածք կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային 
բնույ թի ապ րանք նե րի ներ մուծ ման կար գին», գտել է, որ այն են թա կա է վե րաց ման ամ բող-
ջու թյամբ: Մի ա ժա մա նակ Դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով, որ վի ճարկ վող 15.05.2017 թվա կա-
նի թիվ 0008-Ո-1 և 15.05.2017թ. 0008-Ո-2 ո րո շումն երն ըն դուն վել են Վար չու թյան 15.05.2017 
թվա կա նի թիվ 0008-Ա ար տագ նա մաք սային ստուգ ման ակ տի հի ման վրա և հան դի սա նում 
են վեր ջի նիս հի ման վրա կա տար ված հաշ վարկ ներ, եզ րա կաց րել է, որ որ պես հետ ևանք են-
թա կա են վե րաց ման նաև վե րո հի շյալ ո րո շումն ե րը: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը մեր ժել է Կո մի տե ի վե րաքն նիչ բո ղոքն ու Դա տա րա նի վճի-
ռը թո ղել է ան փո փոխ՝ պատ ճա ռա բա նե լով նաև, որ Կո մի տե ի դիր քո րո շումն այն մա սին, 
որ ներ մու ծած ապ րանք ներն Ըն կե րու թյու նը չի օգ տա գոր ծել հա մա ձայ նագ րով նա խանշ ված 
պայ ման նե րին հա մա պա տաս խա նող նպա տակ նե րով` դրանք տպագ րու թյան նպա տա կով 
օգ տա գործ վե լու փո խա րեն վա ճառ վել են, չի հա մա պա տաս խա նում հա մա ձայ նագ րով և դրա 
ար ձա նագ րու թյամբ ամ րագր ված սկզ բունք նե րին, ար տո նու թյան կի րառ ման ան հրա ժեշ տու-
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թյու նը կախ ված է ներ մուծ ված նյու թե րի (ապ րանք նե րի) բնույ թից և (կամ) նպա տա կային 
նշա նա կու թյու նից, այլ ոչ թե ներ մու ծո ղի կող մից դրանց օգ տա գործ ման նպա տա կից, գտել է, 
որ Վար չու թյան 15.05.2017 թվա կա նի թիվ 0008-Ա ար տագ նա մաք սային ստուգ ման ակ տով և 
դրա հի ման վրա ըն դուն ված թիվ 0008-Ո-1 ու թիվ 0008-Ո-2 ո րո շումն ե րով ի րա վա խախ տու մը 
ոչ ի րա վա չա փո րեն է վե րագր վել Ըն կե րու թյա նը և դրանք ըն դուն վել են օ րեն քի խախտ մամբ` 
մի ա ժա մա նակ ոչ ի րա վա չա փո րեն մի ջամ տե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րենք նե րով 
պահ պան վող Ըն կե րու թյան ի րա վունք նե րին:

5.10. Սույն հա տուկ կար ծի քում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե 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 շումն ե րը՝ հարկ եմ հա մա րում ար ձա նագ րել հետ ևյա լը.

 Սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տե րի կա յաց ման հա մար հիմք է հան դի սա ցել 
այն հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյան կող մից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք ներ-
մուծ ված ապ րանք նե րի օգ տա գործ ման նպա տա կը չի հա մա պա տաս խա նել ար տո նու թյուն-
նե րի տրա մադր ման հա մար Հա մա ձայ նագ րի սահ մա նած պայ ման նե րին: Մինչ դեռ պետք է 
ը նդ գծել, որ ան հիմն է վար չա կան մարմն ի այն պն դու մը, հա մա ձայն ո րի՝ Ըն կե րու թյու նը, մե-
ծա ծախ ա ռևտ րի ճա նա պար հով օ տա րե լով ներկր ված ապ րան քը, օգ տա գոր ծել է վե րո հի շյալ 
ապ րանքն ար տո նու թյուն նե րի տրա մադր ման պայ ման նե րին չհա մա պա տաս խա նող նպա-
տակ նե րով, քա նի որ մաք սա տուր քից ա զատ ված լի նելն ո ւղ ղա կի ո րեն նպաս տում է շու կա-
յում ներկր ված ապ րան քի ան հա մե մատ ցածր գին ու նե նա լուն, ի նչ էլ իր հեր թին նպաս տում է 
գի տա կան, կր թա կան և մշա կու թային բնույ թի հրա տա րա կու թյուն նե րի ա ռա վել լայ նա ծա վալ 
տա րած մա նը, այլ կերպ ա սած՝ Հա մա ձայ նագ րի նպա տակ նե րին:

 Սույն գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի ու սումն ա սի րու թյու նից հետ ևում է, որ ո ՛չ Հա մա-
ձայ նագ րով, ո ՛չ Նա խա րա րու թյան կող մից 01.04.2015 թվա կա նից մինչև 03.05.2017 թվա կանն 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում տր ված՝ ՀՀ տա րածք ներ մուծ վող կր թա կան, գի տա կան և 
մշա կու թային ապ րանք նե րի հա վաստ ման մա սին թվով 31 ա ռան ձին եզ րա կա ցու թյուն նե րով 
սահ ման ված չէ ան մի ջա կա նո րեն ներ մու ծո ղի կող մից թղ թի օգ տա գործ ման պար տա-
դիր նպա տակ՝ որ պես ար տո նու թյու նից օ գտ վե լու պայ ման: Այ սինքն՝ ապ րանք նե րի բնույ թի 
հա վաս տու մը դեռևս չի նշա նա կում, որ դրանց հա մար նա խա տես ված են ան մի ջա կա նո րեն 
ներ մու ծո ղի կող մից տնօ րին ման կամ օգ տա գործ ման սահ մա նա փա կումն եր: Հետ ևա բար, 
Ըն կե րու թյա նը չէր կա րող վե րագր վել Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի 200-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ կե տի խախ տում, քա նի որ մաք սա տուր քի կամ ներ մուծ ման հետ կապ ված այլ 
վճար նե րի գծով Ըն կե րու թյա նը տրա մադր ված ար տո նու թյու նը զու գակց ված չի ե ղել ներ մուծ-
ված ապ րանք նե րի օգ տա գործ ման և (կամ) տնօ րին ման հետ կապ ված սահ մա նա փա կումն ե-
րով: Այս պի սով Ըն կե րու թյան կող մից ներ մուծ ված ապ րանք նե րը չեն կա րող ո րակ վել որ պես 
պայ մա նա կա նո րեն բաց թողն ված ապ րանք ներ՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող Մաք սային մի ու թյան մաք սային օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի ի մաս տով, 
որ պի սի ի րա վա չափ հետ ևու թյան հան գել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նը:

 Միև նույն ժա մա նակ, ան հրա ժեշտ եմ հա մա րում ը նդ գծել, որ Հա մա ձայ նագ րի նպա-
տակն այն է, որ մաք սային ար տո նու թյամբ ներ մուծ վող կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային 
բնույ թի ապ րանք նե րը վեր ջի վեր ջո օգ տա գործ վեն ի րենց նպա տա կային նշա նա կու թյամբ՝ 
տպագ րա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ: Ը նդ ո րում, այդ նյու թե րը կա րող են ի րենց նպա տա կային 
նշա նա կու թյամբ (տ պագ րա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ) օգ տա գործ վել ոչ մի այն ան մի ջա կա նո-
րեն դրանք ներ մու ծող սուբյեկ տի, այլ նաև ու րիշ տն տես վա րող սուբյեկտ նե րի կող մից, ո րոնք 
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այդ ապ րանք նե րը ձեռք են բե րել ներ մու ծո ղից:
 Հետ ևա բար, տվյալ դեպ քում կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի ապ րանք նե-

րի ներ մուծ ման հա մար Հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված մաք սային ար տո նու թյուն նե րը կի-
րա ռե լի չէ ին լի նի, ե թե ներկր ված ապ րանքն Ըն կե րու թյան կող մից այլ ան ձանց օ տար վե լուց 
հե տո օգ տա գործ վեր ոչ իր նպա տա կային նշա նա կու թյամբ (չօգ տա գործ վեր տպագ րա կան 
գոր ծու նե ու թյան մեջ): Սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տե րը կա րող է ին ի րա վա-
չափ հա մար վել, ե թե վար չա կան մար մի նը դրան ցում հիմն ա վո րեր և սույն գոր ծի քն նու թյան 
ըն թաց քում ա պա ցու ցեր, որ ներկր ված ապ րանքն Ըն կե րու թյան կող մից այլ ան ձանց օ տար-
վե լուց հե տո օգ տա գործ վել է ոչ իր նպա տա կային նշա նա կու թյամբ: Մինչ դեռ սույն գոր ծով 
բա ցա կա յում է որ ևէ փաս տարկ, հիմն ա վո րում կամ ա պա ցույց այն մա սին, որ ներկր ված ապ-
րանքն Ըն կե րու թյան կող մից այլ ան ձանց օ տար վե լուց հե տո օգ տա գործ վել է ոչ իր նպա տա-
կային նշա նա կու թյամբ (չի օգ տա գործ վել տպագ րա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ):

 Փաս տո րեն, սույն գոր ծով վար չա կան մարմն ի կող մից որ ևէ կերպ չի հիմն ա վոր վել Ըն-
կե րու թյան կող մից ներ մուծ ված կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային բնույ թի ապ րանքն այլ 
նպա տա կային նշա նա կու թյամբ, քան հռ չակ ված է Հա մա ձայ նագ րում, օգ տա գործ ված լի նե լու 
փաս տը: Ի սկ այդ ապ րանքն այլ ան ձի օ տար ված լի նե լու հան գա մանքն ի նք նին չի կա րող 
բա վա րար ա պա ցու ցո ղա կան հենք ու նե նալ հաս տա տե լու հա մար այն փաս տը, որ այդ ապ-
րանքն օգ տա գործ վել է ոչ իր նպա տա կային նշա նա կու թյամբ:

5.11. Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ գտ նում եմ, 
որ վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար չէ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տը բե կա նե լու հա մար, քա նի որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան փո փոխ թող նե լով ՀՀ կա-
ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի հետ բաց թո ղու մային հս կո ղու-
թյան վար չու թյան 15.05.2017 թվա կա նի թիվ 0008-Ա Ար տագ նա մաք սային ստուգ ման ակ տը, 
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի հետ բաց թո ղու մային 
հս կո ղու թյան վար չու թյան 15.05.2017 թվա կա նի « Մաք սային գոր ծի ո լոր տում» թիվ 0008-Ո-1 
ո րո շու մը և ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի հետ բաց թո-
ղու մային հս կո ղու թյան վար չու թյան 15.05.2017 թվա կա նի «Ապ րանք նե րի մաք սային ար ժե քի 
ճշգրտ ման» թիվ 0008-Ո-2 ո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին Դա տա րա նի վճի ռը, կա-
յաց րել է գործն ը ստ է ու թյան ճիշտ լու ծող դա տա կան ա կտ, ո ւս տի Կո մի տե ի կող մից ներ-
կա յաց ված վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար չէր կա րող լի նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար: Հետ ևա բար սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ էր կի րա ռել 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ-
ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ա կտն ան փո փոխ թող նե լու Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի լի ա զո րու թյու նը՝ սույն հա տուկ կար ծի քում շա րադր ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ՝  Ե. Խունդ կարյան
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ  Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1984/05/17
 դա տա րա նի ո րո շում  2019թ.
Վար չա կան գործ թիվ  ՎԴ/1984/05/17 
Նա խա գա հող դա տա վոր` Կ. Ա վե տի սյան
Դա տա վոր ներ` Կ. Բաղ դա սա րյան
 Կ. Մաթ ևո սյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 զե կու ցող Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում քն նե լով Հար կա դիր կա տա րումն ա պա հո վող ծա ռա յու թյան 

ներ կա յա ցու ցիչ Ար մեն Ար սե նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
14.03.2018 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Վար դան Մա մի կո նյա նի ը նդ դեմ ՀՀ ար դա րա-
դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ա պա հո վող ծա-
ռա յու թյան (այ սու հետ` Ծա ռա յու թյուն), եր րորդ ան ձ ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային 
ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան` Ծա ռա յու թյան 05.12.2015 թվա կա նի ո րոշ ման` կա տա րո ղա-
կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սով հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր 
կա տար ման ի րա վա հա րա բե րու թյան բա ցա կա յու թյու նը ճա նա չե լու, ի սկ ար գե լանք դնե լու 
մա սով նույն ո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու (վե րաց նե լու) պա հանջ նե րի մա սին,

 ՊԱՐ ԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Վար դան Մա մի կո նյա նը պա հան ջել է Ծա ռա յու թյան 05.12.2015 

թվա կա նի ո րոշ ման` կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սով ճա նա չել հան րային ի րա-
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վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման ի րա վա հա րա բե րու թյան բա ցա կա յու-
թյու նը, ի սկ ար գե լանք դնե լու մա սով նույն ո րո շու մը ճա նա չել ան վա վեր:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Գ. Սո սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 16.08.2017 
թվա կա նի ո րոշ մամբ վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է և Ծա ռա յու թյու նից հօ գուտ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բռ նա 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, ի սկ հօ գուտ Վար դան Մա մի կո նյա նի բռ նա գանձ վել 
է 3.000 ՀՀ դրամ` որ պես ներ կա յա ցուց չի վճա րի գծով դա տա կան ծախ սի գու մար:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 14.03.2018 
թվա կա նի ո րոշ մամբ Ծա ռա յու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է` Դա տա րա նի 16.08.2017 
թվա կա նի « Վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին» ո րո շու մը թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ծա ռա յու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, փաս տարկ նե րը և պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60րդ 

հոդ վա ծի 2րդ մա սը և 96րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 7րդ կե տը:
 Բո ղոք  բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետ ևյալ  փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Վար դան Մա մի կո նյա նը, « Պե տա կան տուր քի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «թ» կե տի հիմ քով ա զատ ված լի նե լով հայ-
ցա դի մու մի հա մար պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից, պե տա կան տուրք 
չի վճա րել: Հետ ևա բար, սույն գոր ծով պե տա կան տուր քի մա սով որ ևէ դա տա կան ծախս չի 
ա ռա ջա ցել, ին չը նշա նա կում է, որ գոր ծի վա րույ թը կար ճե լիս կող մե րը, այդ թվում՝ Ծա ռա յու-
թյու նը, պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն չեն կրում:

 Մի ա ժա մա նակ Ծա ռա յու թյան վրա չէր կա րող դր վել նաև ներ կա յա ցուց չի վճա րը հա-
տու ցե լու պար տա կա նու թյուն:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է մաս նա կի` դա տա կան ծախ-
սե րի մա սով, բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 14.03.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել 
այն` ՀՀ վար չա կան դա տա րա նում դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը հա մա րել լուծ ված, 
կամ գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը`
1) Ծա ռա յու թյան վար չա կան ակ տե րով բռ նա գան ձումն ե րի բաժ նի հար կա դիր կա տա րո-

ղի 19.06.2017 թվա կա նի «Ար գե լանք նե րը վե րաց նե լու և կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու 
մա սին» ո րոշ մամբ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տին վե րա բե րող մա սով վե րաց վել են Վար-
դան Մա մի կո նյա նին պատ կա նող գույ քի և դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա կի րառ ված ար գե-
լանք նե րը, ի նչ պես նաև կարճ վել է վե ճի ա ռար կա կա տա րո ղա կան վա րույ թը (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 64):

2) Վար դան Մա մի կո նյա նի և ան հատ ձեռ նար կա տեր Մհեր Հա կո բյա նի միջև 17.02.2017 
թվա կա նին կնք ված «Ի րա վա խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման մա սին» 
թիվ Ճ-0047 պայ մա նագ րի հա մա ձայն` ան հատ ձեռ նար կա տեր Մհեր Հա կո բյա նը պար տա-
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վոր վել է « մա տու ցել ի րա վա բա նա կան խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ 
գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ կապ ված ՀՀ ԿԱ ՀՀ Ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու-
թյուն» ծա ռա յու թյան 04.06.2015թ-ի թիվ 1503156787 տու գան քի ո րոշ ման (…) բո ղո քարկ ման 
հար ցե րով»: Պայ մա նագ րի գի նը կազ մել է 50.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 7):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն-

դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` բո ղո քում բարձ րաց ված 
հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ 
օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, 
որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը` պե-
տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից հայց վո րի ա զատ ված լի նե լու պայ ման նե րում 
վերջ նա կան դա տա կան ակ տով պե տա կան տուր քի գու մա րը պա տաս խա նող վար չա կան 
մարմն ից հօ գուտ պե տու թյան գան ձե լու ան հրա ժեշ տու թյան վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա-
կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ-
տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
ան դրա դառ նալ այն ի րա վա կան հար ցադր մա նը, թե ա րդյո՞ք պա տաս խա նող վար չա կան 
մար մի նը պար տա վոր է պե տու թյա նը հա տու ցել հար կա դիր կա տա րո ղի գոր ծո ղու թյուն նե
րի բո ղո քարկ ման նպա տա կով դա տա րան դի մե լու հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի 
գու մա րը, ո րի վճա րու մից հայց վորն ա զատ ված է օ րեն քի ու ժով, ե թե վար չա կան գոր ծի վա
րույ թը կարճ վում է այդ գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում վար չա կան մարմ ի կող մից կի րառ ված 
ար գե լան քը վե րաց վե լու և կա տա րո ղա կան վա րույ թը « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա
տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 12րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քով 
կարճ վե լու պատ ճա ռով վեճն ը ստ է ու թյան սպառ ված լի նե լու հիմ քով:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի 
ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ 
ժամկ ե տում քն նու թյան ի րա վունք:

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

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ սե-
րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 57-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա կան 
տուր քի չա փի, դրա վճա րու մից ա զա տե լու, պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ 
տա րա ժամկ ե տե լու և դրա չա փը նվա զեց նե լու հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա-



571ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

վոր վում են « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով:
« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյու նում պե տա կան տուր քը պե տա կան մար մին նե րի լի ա զո րու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց մամբ պայ մա նա վոր ված` նույն օ րեն քով սահ ման ված ծա ռա յու թյուն նե րի կամ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձան ցից Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան պե տա կան և (կամ) հա մայնք նե րի բյու ջե ներ մուծ վող օ րեն քով սահ ման ված 
պար տա դիր վճար է:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 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 օ րեն քի 7-րդ հոդ վա-
ծով նա խա տես ված ծա ռա յու թյուն նե րից կամ գոր ծո ղու թյուն նե րից օ գտ վող ֆի զի կա կան և 
ի րա վա բա նա կան ան ձինք (...):

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա 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 տր վող հայ ցա դի-
մումն ե րի, դի մումն ե րի (...), դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո-
ղոք նե րի հա մար (...):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում ան դրա դառ նա լով վե րը նշ ված ի րա վա կան 
նոր մե րի մեկ նա բա նու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան 
ի րա վուն քը սեր տո րեն փոխ կա պակց ված է դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ֆի նան սա կան 
սահ մա նա փակ ման` օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով պե տա կան տուրք վճա րե լու 
պար տա կա նու թյան հետ: Պե տա կան տուրքն ը նդ գրկ ված է դա տա կան ծախ սե րի կազ մում, 
ո րի 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 մադ րե լու կարգն ու պայ ման նե րը կար գա վոր վում են 
« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի վեր լու-
ծու թյու նից հետ ևում է, որ պե տա կան տուր քը պե տա կան բյու ջե մուծ վող պար տա դիր վճար 
է, ո րը 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 ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման նա խա պայ ման նե րից 
մեկն է, քա նի որ օ րեն 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 ի րա վա բա նա կան ան ձանց` ար դա րա դա տու թյու նից օ գտ-
վե լու հնա րա վո րու թյու նը: Որ պես զի ան ձը խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա-
մար կա րո ղա նա ի րաց նել դա տա րան դի մե լու հնա րա վո րու թյու նը, նա պետք է նախ ևա ռաջ 
վճա րի օ րեն քով սահ ման ված հա մա պա տաս խան դրույ քա չա փով պե տա կան տուրք (տե´ս, 
Հայկ Օ հա նյանն ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/1115/05/16 վար չա կան գոր
ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.11.2018 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շումն ե րից մե կում նշել է, որ « Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քը նա խա տե սում է դա տա րա նում պե տա կան տուր քի գծով ար-
տո նու թյուն նե րի կի րառ ման եր կու ըն թա ցա կարգ` օ րեն քի ու ժով և դա տա րա նի հայե ցո ղու-
թյամբ: Այս պես, « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծը սպա ռիչ ամ րագ-
րել է այն հիմ քե րը, ո րոնց առ կա յու թյան պա րա գա յում դա տա կան պաշտ պա նու թյուն հայ ցող 
սուբյեկտն օ րեն քի ու ժով ա զատ վում է պե տա կան տուր քի վճա րու մից: Նման հիմ քե րից որ-
ևէ մե կի առ կա յու թյու նը չի պա հան ջում շա հագր գիռ ան ձի կող մից պե տա կան տուր քի գծով 
ար տո նու թյուն կի րա ռե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյան հա րու ցում և դրա քն նար կում ու լու-
ծում դա տա րա նի կող մից (տե´ս, Շա մամ Կա րա պե տյանն ը նդ դեմ Ա րայիկ Միր զո յա նի թիվ 
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Ա ՐԴ/0913/02/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.01.2014 թվա կա նի 
ո րո շու մը):

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «թ» կե տի 5-րդ պար բե րու թյան 
հա մա ձայն` դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զատ վում են ոչ ա ռևտ րային 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը և ֆի զի կա կան ան ձինք` (...) հար կա դիր կա տա րող նե րի գոր ծո ղու-
թյուն նե րը բո ղո քար կե լու վե րա բե րյալ դի մումն ե րով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ կա տա րո ղա կան վա-
րույ թի ըն թաց քում իր լի ա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լիս հար կա դիր կա տա րո ղը ոչ մի այն 
կա տա րում է փաս տա ցի գոր ծո ղու թյուն ներ, այլև ըն դու նում է ո րո շումն եր, ո րոնք հե տապն-
դում են մեկ ը նդ հա նուր նպա տակ՝ ա պա հո վել հար կա դիր կա տար ման են թա կա ակ տե րի 
կա տա րու մը, գտ նում է, որ « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «թ» կե տի 
5-րդ պար բե րու թյան ի մաս տով « գոր ծո ղու թյուն» եզ րույ թը նե րա ռում է նաև հար կա դիր կա-
տա րո ղի կող մից ըն դուն վող ո րո շումն ե րը, ո րոնց ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու նպա տա-
կով հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու հա մար նույն պես ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րը 
և ֆի զի կա կան ան ձինք ա զատ ված են պե տա կան տուր քի վճա րու մից: Ը նդ ո րում, պա հան-
ջե լով ճա նա չել ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման ի րա վա հա րա բե րու թյան բա ցա կա յու թյու նը՝ 
ան ձն, ը ստ է ու թյան, դա տա կան քն նու թյան ա ռար կա է դարձ նում վի ճե լի կա տա րո ղա կան 
վա րույթ հա րու ցե լու մա սին ո րո շու մը (տե՛ս, Վա րու ժան Ա վե տի քյանն ը նդ դեմ ՀՀ ար դա րա
դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րում ա պա հո վող 
ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/3804/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 14.03.2017 
թվա կա նի ո րո շու մը): Հետ ևա բար, նշ ված պա հան ջով դա տա րան դի մե լու դեպ քում ևս ոչ 
ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րը և ֆի զի կա կան ան ձինք « Պե տա կան տուր քի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «թ» կե տի 5-րդ պար բե րու թյան ու ժով ա զատ ված են պե տա կան 
տուր քի վճա րու մից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը 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, ի նչ ծա վա լով դրանք 
ան հրա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց-
ման հա մար:   Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր 
նպա տա կին չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ ե թե վճի ռը 
կա յաց վել է այդ կող մի օգ տին:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա-
նու թյու նը դր վում է հայց վո րի վրա, ե թե գոր ծի վա րույ թը կարճ վում է, բա ցա ռու թյամբ նույն 
օ րենսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ, 10-րդ կե տե րում նշ ված դեպ քե րի։ Նշ ված դեպ քե-
րում դա տա րա նը կա րող է դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը ամ բող-
ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն դնել պա տաս խա նո ղի վրա։ 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա րա նը գոր ծի քն նու թյան ցան կա ցած փու լում կար ճում է գոր ծի վա րույ թը, ե թե` 
վեճն ը ստ է ու թյան սպառ վել է:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 97-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին դա տա րա նը կա յաց նում է ո րո շում, ո րով լուծ վում են նաև 
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դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի միջև դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցե րը։
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն ե րում ան դրա դար ձել է վեճն 

ը ստ է ու թյան սպառ ված լի նե լու հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու դեպ քի հա մար դա տա կան 
ծախ սե րի հա տուց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
այն բո լոր դեպ քե րում, ե րբ գոր ծի վա րույ թը կարճ վում է այն հիմ քով, որ վեճն ը ստ է ու թյան 
սպառ վել է վար չա կան մարմն ի ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով, ա պա հայց վո րի 
կրած դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը պետք է դր վի պա տաս խա նո-
ղի վրա: Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վեճն ը ստ է ու թյան 
սպառ վե լու ի րադ րու թյան ա ռա ջաց ման հար ցում վար չա կան մարմն ի գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ազ դե ցու թյու նը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ 
կե տում նշ ված հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու պա րա գա յում ստա նում է ա ռաջ նային նշա-
նա կու թյուն, քա նի որ վեճն ը ստ է ու թյան սպա ռե լուն ո ւղղ ված վար չա կան մարմն ի ակ տիվ 
գոր ծո ղու թյուն նե րը վկա յում են այն ի րո ղու թյան մա սին, որ ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու-
թյան դի մե լը ե ղել է ար դա րաց ված (տե՛ս, Լի լիթ Մու սե յանն ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա
րա նի թիվ ՎԴ/4084/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2017 թվա կա նի 
ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ այն դեպ քե րում, ե րբ գոր ծի քն նու թյան 
ըն թաց քում պա տաս խա նող վար չա կան մար մի նը վե րաց նում է կի րառ ված ար գե լան քը և 
կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճում է այն հիմ քով, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի 
կա տար ման ժա մա նակ պարզ վել է, որ բա ցա կա յում է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 71-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված վար չա-
կան ա կտն ան բո ղո քար կե լի դառ նա լու հիմ քը (« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 12-րդ կետ), ա պա այդ պա րա գա յում դա տա-
կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը դր վում է պա տաս խա նող վար չա կան մարմ-
նի վրա: Քն նարկ վող հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույ թը կարճ վե լու հետ ևան քով վար չա կան 
գոր ծի վա րույ թը կարճ վե լու դեպ քում դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու-
նը պա տաս խա նող վար չա կան մարմն ի վրա դնե լու վե րա բե րյալ եզ րա հան գում կա տա րե լիս 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում նաև այն հան գա ման քը, որ hան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հանջ նե րը են թա կա են հար կա դիր կա տար ման ան բո ղո քար կե լի վար չա կան 
ակ տե րի հի ման վրա (« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս), ի սկ վար չա կան ա կտն ան բո ղո քար կե լի դառ նա լու հիմ-
քի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում hան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րը հար-
կա դիր կա տար ման չեն կա րող են թարկ վել: Հետ ևա բար, գոր ծի դա տա կան քն նու թյան ըն-
թաց քում պա տաս խա նող վար չա կան մարմն ի կող մից ար գե լան քի վե րա ցու մը և քն նարկ վող 
հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույ թի կար ճու մը հաս տա տում են, որ ան ձի դա տա կան պաշտ-
պա նու թյան դի մե լը ե ղել է ար դա րաց ված, ո ւս տի դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա-
կա նու թյու նը պետք է կրի պա տաս խա նող վար չա կան մար մի նը:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այդ դեպ քում պա տաս խա նող 
վար չա կան մարմն ի վրա կա րող են դր վել մի այն այն դա տա կան ծախ սե րը, ո րոնք կա տար վել 
են կամ կա տար վե լու են հայց վո րի կող մից: Նշ ված դա տո ղու թյան հա մար Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը հիմք է ըն դու նում ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սում սահ ման ված այն օ րենսդ րա կան կա նո նը, ո րի հա մա ձայն` կող մը, ո րի դեմ կա յաց-
վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մերժ վել է, պար տա վոր է հա տու ցել այն դա տա կան ծախ սե րը, 
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ո րոնք մյուս կող մը կա տա րել է: Ը նդ ո րում, կող մը պար տա վոր է հա տու ցել մյուս կող մի կրած 
դա տա կան ծախ սե րը ող ջա միտ չա փով, այ սինքն` մի այն այն ծա վա լով, ի նչ ծա վա լով դրանք 
ան հրա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց-
ման հա մար:

 Փաս տո րեն, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նշ ված կար գա վո րու մը հս-
տա կո րեն ը նդ գծում է դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյան սահ ման նե րը, 
ո րոնք հան գում են հետ ևյա լին.

1) որ պես կա նոն` դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը կրում է այն 
կող մը, ո րը գոր ծի ել քում դա տա վա րա կան ի մաս տով պարտ վել է, այ սինքն` այն կող մը, ո րի 
դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մերժ վել է, կամ այն կող մը, ո րի վրա դա տա րա նի 
կող մից օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում դր վում է այդ պար տա կա նու թյու նը, օ րի նակ` պա-
տաս խա նող վար չա կան մար մի նը` գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում վար չա կան մարմն ի կող-
մից կի րառ ված ար գե լան քը վե րաց վե լու և կա տա րո ղա կան վա րույ թը « Դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 12-րդ կե տով նա խա-
տես ված հիմ քով կարճ վե լու պատ ճա ռով վեճն ը ստ է ու թյան սպառ ված լի նե լու հիմ քով գոր ծի 
վա րույ թը կարճ վե լու դեպ քե րում,

2) դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյուն կրող կող մը պար տա վոր է հա-
տու ցել մի այն այն դա տա կան ծախ սե րը, ո րոնք մյուս կող մը կրել է կամ կրե լու է դա տա րան 
դի մե լու (դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունքն ի րա կա նաց նե լու) հա մար,

3) դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյուն կրող կող մը պար տա վոր է 
հա տու ցել մի այն այն դա տա կան ծախ սե րը, ո րոնք ող ջամ տո րեն ան հրա ժեշտ են ե ղել դա-
տա կան ծախս կա տա րած կող մի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ 
ի րա կա նաց ման հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում վար չա կան մարմ-
նի կող մից կի րառ ված ար գե լան քը վե րաց վե լու և կա տա րո ղա կան վա րույ թը « Դա տա կան 
ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 12-րդ կե տով 
նա խա տես ված հիմ քով կարճ վե լու պատ ճա ռով վեճն ը ստ է ու թյան սպառ ված լի նե լու հիմ քով 
գոր ծի վա րույ թը կարճ վե լու դեպ քե րում դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու-
թյու նը պա տաս խա նող վար չա կան մարմն ի վրա դր վե լու պա րա գա յում վեր ջինս պար տա վոր 
է հայց վո րին հա տու ցել մի այն այն դա տա կան ծախ սե րը, ո րոնք ող ջամ տո րեն ան հրա ժեշտ 
են ե ղել հայց վո րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման 
հա մար: Մինչ դեռ հար կա դիր կա տա րո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րը բո ղո քար կե լիս (նե րա ռյալ 
հար կա դիր կա տար ման ի րա վա հա րա բե րու թյան բա ցա կա յու թյու նը ճա նա չե լու և հար կա դիր 
կա տա րո ղի կող մից կա յաց ված ո րո շումն երն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջով) հայ ցա դի մում 
ներ կա յաց նե լու հա մար պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից ա զատ ված լի նե-
լու պայ ման նե րում հայց վո րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունքն ար դյու նա վե տո րեն 
ի րա կա նաց նե լու հա մար պե տա կան տուր քի գծով դա տա կան ծախս կա տա րե լու ան հրա ժեշ-
տու թյու նը ող ջամ տո րեն բա ցա կա յում է: Հետ ևա բար, քն նարկ վող ի րա վի ճա կում դա տա րա նը 
գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին ո րոշ մամբ պար տա վոր է լուծ ված հա մա րել հար կա դիր կա-
տա րո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րը բո ղո քար կե լու նպա տա կով հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու հա-
մար պե տա կան տուր քի բաշխ ման հար ցը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան-
գում է հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյան.
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1) ե թե գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում վար չա կան մար մի նը վե րաց նում է կի րառ ված ար-
գե լան քը և կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճում է այն հիմ քով, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան 
ակ տի կա տար ման ժա մա նակ պարզ վել է, որ բա ցա կա յում է « Վար չա րա րու թյան հի մունք-
նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 71-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված 
վար չա կան ակ տը ան բո ղո քար կե լի դառ նա լու հիմ քը (« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա-
տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 12-րդ կետ), և ը ստ է ու թյան վե ճը 
սպառ վում է, ա պա այդ պա րա գա յում դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու-
նը դր վում է պա տաս խա նող վար չա կան մարմ նի վրա,

2) ե թե ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե-
տով սահ ման ված` վեճն ը ստ է ու թյան սպառ ված լի նե լու հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լիս 
դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը դր վում է պա տաս խա նող վար չա կան 
մարմ նի վրա, ա պա վեր ջինս պար տա վոր չէ պե տու թյա նը հա տու ցել հար կա դիր կա տա րո ղի 
գոր ծո ղու թյուն նե րը բո ղո քար կե լու նպա տա կով դա տա րան դի մե լու հա մար սահ ման ված պե-
տա կան տուր քի գու մա րը, ո րի վճա րու մից հայց վորն ա զատ ված է օ րեն քի ու ժով։

 Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծը հա րուց վել է Վար դան Մա մի-
կո նյա նի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցի հի ման վրա, ո րով վեր ջինս խնդ րել է Ծա ռա յու թյան 
05.12.2015 թվա կա նի ո րոշ ման` կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սով ճա նա չել հան-
րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման ի րա վա հա րա բե րու թյան 
բա ցա կա յու թյու նը, ի սկ ար գե լանք դնե լու մա սով նույն ո րո շու մը ճա նա չել ան վա վեր:

 Դա տա րա նը կար ճել է վար չա կան գոր ծի վա րույ թը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տով սահ ման ված` վեճն ը ստ է ու թյան սպառ վե-
լու հիմ քով և դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը լու ծել է հետ ևյալ կերպ. Ծա ռա յու թյու նից 
հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե ի բռ նա գանձ վել է 4.000 ՀՀ դրամ` 
որ պես պե տա կան տուր քի գու մար, ի սկ հօ գուտ Վար դան Մա մի կո նյա նի` 3.000 ՀՀ դրամ` որ-
պես ներ կա յա ցուց չի վճա րի գծով դա տա կան ծախ սի գու մար:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Ծա ռա յու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի 
ո րո շու մը թող նե լով ան փո փոխ, ի րա վա չափ է հա մա րել Դա տա րա նի այն դիր քո րո շու մը, որ 
Ծա ռա յու թյու նից հօ գուտ ՀՀ պե տա կան բյու ջե ի են թա կա է բռ նա գանձ ման 4.000 ՀՀ դրամ` 
որ պես պե տա կան տուր քի գու մար, ի սկ հօ գուտ Վար դան Մա մի կո նյա նի` 3.000 ՀՀ դրամ` որ-
պես ներ կա յա ցուց չի վճա րի գծով դա տա կան ծախ սի գու մար:

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս-
տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյու-
նը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը. 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Վար դան Մա մի կո նյա նի կող մից ներ կա յաց-
ված պա հան ջով դա տա րան դի մե լու հա մար վեր ջինս օ րեն քի ու ժով ա զատ ված է պե տա կան 
տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից: Ը ստ այդմ, Վար դան Մա մի կո նյա նը հայ ցա դի մում 
ներ կա յաց նե լու հա մար պե տա կան տուր քի գծով դա տա կան ծախս չի կա տա րել: Սա կայն 
դա տա կան պաշտ պա նու թյուն նրան տրա մադր վել է, քա նի որ կաշ կանդ ված լի նե լով քա-
ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան սահ մա նադ րա կան 
սկզ բունք նե րով` հար կա դիր կա տա րո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ ֆի զի կա կան ան ձանց և ոչ 
ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ան խո չըն-
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դոտ ի րա կա նաց ման ա պա հով ման նպա տա կով պե տու թյու նը սահ մա նել է պե տա կան տուր-
քի վճա րու մից ա զատ ման ձևով ար տո նու թյուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ-
վել է գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում Ծա ռա յու թյան վար չա կան ակ տե րով բռ նա գան ձումն ե րի 
բաժ նի հար կա դիր կա տա րո ղի նա խա ձեռ նու թյամբ Վար դան Մա մի կո նյա նին պատ կա նող 
գույ քի և դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա կի րառ ված ար գե լանք նե րը վե րաց նե լու, ի նչ պես նաև 
կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու պատ ճա ռով վեճն ը ստ է ու թյան սպառ ված լի նե լու հիմ-
քով: Սույն գոր ծի նման ել քի պայ ման նե րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո-
շումն ե րի հա մա ձայն, դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը դր վում է պա-
տաս խա նող վար չա կան մարմն ի` Ծա ռա յու թյան վրա: Մյուս կող մից, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
գնա հատ մամբ ներ կա յաց ված պա հան ջով հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու հա մար պե տա կան 
տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից ա զատ ված լի նե լու պայ ման նե րում Վար դան Մա մի-
կո նյա նը դա տա րան դի մե լու հա մար պե տա կան տուր քի գծով դա տա կան ծախս չի կա տա րել 
և չի կա տա րե լու: Ա վե լին, հար կա դիր կա տա րո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ Վար դան Մա մի-
կո նյա նի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունքն ար դյու նա վե տո րեն ի րա կա նաց նե լու հա-
մար պե տա կան տուր քի գծով դա տա կան ծախս կա տա րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը ող ջամ տո-
րեն բա ցա կա յում է:

 Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Ծա ռա յու թյու նը պար-
տա վոր չէ պե տու թյա նը հա տու ցել դա տա րան դի մե լու հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր-
քի գու մա րը, ո րի վճա րու մից Վար դան Մա մի կո նյանն ա զատ ված է օ րեն քի ու ժով, քա նի որ 
ներ կա յաց ված պա հան ջով դա տա րան դի մե լիս պե տա կան տուր քի գծով ծախս չի կա տար-
վել, և այդ ծախ սի կա տա րու մը ող ջամ տո րեն ան հրա ժեշտ չէր, ի սկ ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի տե սան կյու 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 մի այն այն դա տա կան 
ծախ սե րը, ո րոնք մյուս կող մը կրել է, և ո րոնք ան հրա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու-
թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ կար ճե լով սույն գոր ծի 
վա րույ թը` Դա տա րա նը պար տա վոր էր լուծ ված հա մա րել ներ կա յա ցած պա հան ջով հայ ցա-
դի մում ներ կա յաց նե լու հա մար պե տա կան տուր քի բաշխ ման հար ցը, ի նչն ան տես վել է Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից:

 

Անդ րա դառ նա լով 3.000 ՀՀ դրամ` որ պես ներ կա յա ցուց չի վճա րի գծով դա տա կան ծախ-
սի գու մար բռ նա գան ձե լու մա սով դա տա կան ակ տը բե կա նե լու վճ ռա բեկ բո ղո քի պա հան ջին, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր-
քո րո շումն ե րը, ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծը հա րուց վել է Վար դան Մա մի կո նյա նի 
ներ կա յա ցու ցիչ Մհեր Հա կո բյա նի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցի հի ման վրա, ո րով վեր ջինս 
խնդ րել է Ծա ռա յու թյան 05.12.2015 թվա կա նի ո րոշ ման` կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու 
մա սով ճա նա չել հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման ի րա-
վա հա րա բե րու թյան բա ցա կա յու թյու նը, ի սկ ար գե լանք դնե լու մա սով նույն ո րո շու մը ճա նա չել 
ան վա վեր: Վար դան Մա մի կո նյա նը 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 գոր ծո ղու թյուն նե րը բո ղո քար կե լու հա մար 
ի րա վա բա նա կան խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նա գիր է կն քել 
Մհեր Հա կո բյա նի հետ, ի սկ պայ մա նագ րով մա տուց վե լիք ծա ռա յու թյուն նե րի գի նը կազ մել 
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է 50.000 ՀՀ դրամ: Սույն վար չա կան գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում վար չա կան մար մինն իր 
նա խա ձեռ նու թյամբ վե րաց րել է Վար դան Մա մի կո նյա նին պատ կա նող գույ քի և դրա մա կան 
մի ջոց նե րի վրա կի րառ ված ար գե լանք նե րը, ի նչ պես նաև կար ճել է վե ճի ա ռար կա կա տա րո-
ղա կան վա րույ թը, և սույն գոր ծի հա րուց ման հա մար հիմք հան դի սա ցած պա հան ջի հիմ քում 
ըն կած հան րային-ի րա վա կան վեճն ը ստ է ու թյան սպառ վել է:

 Դա տա րա նը 16.08.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճել է ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տով սահ ման-
ված` վեճն ը ստ է ու թյան սպառ վե լու հիմ քով և ո րո շել է Ծա ռա յու թյու նից հօ գուտ Վար դան 
Մա մի կո նյա նի բռ նա գան ձել 3.000 ՀՀ դրամ` որ պես ներ կա յա ցուց չի վճա րի գծով դա տա կան 
ծախ սի գու մար, ի սկ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հա մա ձայ նել է Դա տա րա նի եզ րա հան գումն ե-
րին: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ քն նար կե լով հայց վո րի կող-
մից իր ի րա վունք նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան հա մար ներ կա յա ցուց չին վճար ման են-
թա կա գու մար նե րի հա տուց ման հար ցը և ար ձա նագ րե լով, որ այն են թա կա է հա տուց ման 
պա տաս խա նո ղի կող մից՝ դա տա րա նի սահ մա նած չա փով՝ ստո րա դաս դա տա րան նե րը ե կել 
են ի րա վա չափ եզ րա հանգ ման: Հետ ևա բար, Ծա ռա յու թյան այն դիր քո րո շու մը, որ ներ կա-
յա ցուց չին վճար ման են թա կա գու մա րի մա սով ևս դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը 
պետք է հա մա րել լուծ ված, չի բխում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր-
քո րո շումն ե րից, ի սկ վճ ռա բեկ բո ղոքն էլ չի պա րու նա կում ներ կա յա ցուց չի վճա րի մա սով գոր-
ծը սխալ լուծ ված լի նե լու մա սին այլ հիմն ա վո րումն եր, բա ցա ռու թյամբ Ծա ռա յու թյան՝ ներ-
կա յա ցուց չի վճա րի հա տուց ման պար տա կա նու թյուն չկ րե լու փաս տար կից, ո ւս տի այդ մա սով 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը պետք է թող նել ան փո փոխ:

 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա մա-
րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-րդ, 152-րդ և 163-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կի ո րեն բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի-
րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տով 
սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն ա վոր մամբ.

 Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամկ ե տում 
իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք: Սույն գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ 
ժամկ ե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի վե րոգ րյալ հոդ վա ծով ամ րագր ված` ան-
ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր: Հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն ե րը 
վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից: Տվյալ դեպ քում Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում 
է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան 
դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը 
բա ցա կա յում է:

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա-
կա յու թյու նը:
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5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ սե-
րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը 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, ի նչ 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, ի նչ ծա վա լով դրանք ան հրա ժեշտ են ե ղել 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար: Դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա տա կին չի ծա ռայել, 
դր վում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ ե թե վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի 
օգ տին:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կին ո րո շումն ե րից մե կում ար տա հայ տել է այն ի րա վա-
կան դիր քո րո շու մը, որ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ դա տա կան ակ տը բո ղո քարկ վել է մի այն 
դա տա կան ծախ սե րի մա սով, բո ղոք բե րող ան ձը պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա-
նու թյուն չի կրում (տե՛ս, « Ռեք վի եմ» ՍՊԸն ը նդ դեմ « Մե գա րոն» ՍՊԸի թիվ Ե ՇԴ/1017/02/14 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 11.03.2015 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Թեև նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ար տա հայտ վել է քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա-
րու թյան կար գով քնն վող գոր ծի շր ջա նակ նե րում, սա կայն ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ-
կի նում կա յաց րած ո րո շումն ե րում գտել է, որ այն հա վա սա րա պես կի րա ռե լի է նաև վար չա-
կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող գոր ծե րի նկատ մամբ, քա նի որ թե՛ քա ղա քա ցի ա կան, 
թե՛ վար չա կան գոր ծով կա յաց ված վերջ նա կան դա տա կան ակ տը մի այն 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 հետ ևանք նե րի ա ռա ջա-
ցում, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն պայ մա նա վոր ված չեն ներ կա յաց ված գույ քային կամ ոչ գույ-
քային պա հան ջի լուծ ման հետ և ո ւղղ ված են վա րույ թի կա նո նա վոր ըն թաց քի ա պա հով մա-
նը: Այս պա րա գա յում ան ձի բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րա ցումն ո ւղղ ված է ոչ թե գոր ծի ը ստ 
է ու թյան լուծ ման ի րա վա չա փու թյան, այլ դրա ար դյուն քում դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման 
ի րա վա չա փու թյան հար ցի պարզ մա նը: Հետ ևա բար, վերջ նա կան դա տա կան ակ տը մի այն 
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 ցի ա կան, թե վար չա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում, պե-
տա կան տուր քի գանձ ման օբյեկ տը և հաշ վարկ ման հիմ քը, ը ստ է ու թյան, բա ցա կա յում են, 
հետ ևա բար բա ցա կա յում է նաև պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյու նը (տե՛ս, 
նաև Լի լիթ Մու սե յանն ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/6047/05/15 վար չա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2017 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նի 16.08.2017 թվա-
կա նի « Գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին» ո րո շու մը վե րաքն նու թյան կար գով, ի սկ Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի 14.03.2018 թվա կա նի ո րո շու մը վճ ռա բե կու թյան կար գով բո ղո քարկ վել են 
մի այն դա տա կան ծախ սե րի մա սով, ի սկ Ծա ռա յու թյու նը ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րոգ-
րյալ ո րոշ ման ու ժով ա զատ 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 րոգ րյա լը և նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ 
Ծա ռա յու թյու նը տվյալ դեպ քում վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուրք 
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չի վճա րել, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րաքն նիչ 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 րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
Ո ՐՈ ՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Մաս նա կի ո րեն` պե տա կան տուր քի 
բաշխ ման մա սով բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 14.03.2018 թվա կա նի ո րո-
շու մը և փո փո խել այն` հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու հա մար պե տա կան տուր քի հար ցը հա-
մա րել լուծ ված: 

Ո րո շու մը` մնա ցած մա սով, թող նել ան փո փոխ:
2. Վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուր քի հար ցը հա մա րել լուծ-

ված:
3. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և բո-

ղո քարկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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ԲԱ ԺԻՆ Ե ՐԿ ՐՈՐԴ
 ՄԻ ՋԱՆԿՅԱԼ ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԱԿ ՏԵ ՐԻ

 ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ Ո ՐՈ ՇՈՒՄ ՆԵՐ

 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԵՐ

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

 
ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան    Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ԿԴ/0412/02/18
 դա տա րա նի ո րո շում        2019թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ  ԿԴ/0412/02/18
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Տ. Նա զա րյան

 Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
զե կու ցող Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի մայի սի 30-ին 
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով ը ստ հայ ցի «Ե ղի ցի Լույս-ԲՀ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն-

կե րու թյուն) ը նդ դեմ «Ար մի նե» Ա/Կ-ի (այ սու հետ՝ Կազ մա կեր պու թյուն)` գու մար բռ նա գան-
ձե լու պա հան ջի մա սին, քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
րա նի 25.12.2018 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ 
Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ Նա րի նե Սարգ սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

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

բռ նա գան ձել 1.300.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես դա տա կան ծախ սե րի հա մար նա խա տես ված գու-
մար: 
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ՀՀ Կո տայ քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Խա չի կյան) 
(այ սու հետ` Դա տա րան) 02.08.2018 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
25.12.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ «Ե ղի ցի Լույս-ԲՀ» ՍՊԸ-ի վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ժամ-
կե տի բաց թող ման պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը և վե-
րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մերժ վել են:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը: 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61րդ և 63րդ հոդ ված նե

րը, « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ
րո պա կան կոն վեն ցի այի 6րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
119րդ, 302րդ և 372րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Դա տա րա նը վճի ռը պետք է հրա պա րա կեր 02.08.2018 թվա կա նին, մինչ դեռ դա տա կան 

ակ տը տվյալ օ րը և դրան հա ջոր դող ժա մա նա կա հատ վա ծում «Datalex.am» կայ քում չի հրա-
պա րակ վել, ի սկ բո ղոք բե րած ան ձն այն ստա ցել է մի այն 2018 թվա կա նի նոյեմ բե րի 19-ին: 
Հետ ևա բար Դա տա րա նը պատ շաճ կար գով չի ի րա կա նաց րել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 302-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված իր լի ա զո րու թյու նը, ի նչն ան տես վել 
է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից: Ար դյուն քում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հար գե լի չի հա-
մա րել բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րաց ման ժամկ ե տի բաց թո ղու մը՝ թույլ տա լով դա տա վա-
րա կան ի րա վուն քի նոր մի այն պի սի խախ տում, ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն 
է ու թյու նը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 25.12.2018 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը»:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը. 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե-

լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն 
ու նե նալ օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և 
գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո-
շումն ե րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 302-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի վե-
րա բե րյալ կա րող են է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ տվյալ ի րա վադ րույ թի մի ա տե սակ կի-
րա ռու թյան հա մար, ի նչ պես նաև Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ 
բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 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 րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տր վել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի, 302-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի և 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
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մա սի 2-րդ կե տի խախ տում, ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը, և ո րի առ-
կա յու թյու նը հիմն ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետ ևյալ հար ցադր մա նը. դա տա րա նի կող մից դա տա կան ակ տը դա տա կան իշ
խա նու թյան պաշ տո նա կան կայ քում հրա պա րա կե լը դի տարկ վում է ա րդյո±ք դա տա րա նի 
կող մից դա տա կան ակ տը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձին հանձ նե լու լի ա զո րու թյան պատ շաճ 
կա տա րում այն պա րա գա յում, ե րբ դա տա րա նը դա տա կան ակ տի օ րի նա կը հրա պա րակ ման 
հա ջորդ օ րը չի ու ղար կել գոր ծին մաս նակ ցող ան ձին կամ մինչ այդ առ ձեռն չի հանձ նել:

3.1) ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու-
նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա-
վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի 
ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ 
ժամկ ե տում քն նու թյան ի րա վունք:

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

Եվ րո պայի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տե ի 07.02.1995 թվա կա նի թիվ R(95)5 հանձ-
նա րա րա կա նի 1-ին հոդ վա ծի (a) կե տով նա խա տես ված սկզ բուն քի հա մա ձայն` պետք է առ կա 
լի նի վե րա դաս դա տա րա նի (ե րկ րորդ ա տյա նի դա տա րան) կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի 
(ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան) ցան կա ցած ո րոշ ման վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ե րաշ խա-
վոր ված են ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան հիմն ա կան 
ի րա վունք նե րը, ո րոնց կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե կը բո ղո քարկ ման ի րա վունքն է: Բո ղո-
քարկ ման ի նս տի տուտն ի րա վա կան մի ջոց է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո շա կի ըն-
թա ցա կար գի մի ջո ցով գործ նա կա նում ա պա հո վե լու դա տա կան սխալ նե րի բա ցա հայ տու մը 
և ո ւղ ղու մը` դրա նով ի սկ նպաս տե լով ար դա րա դա տու թյան նպա տակ նե րի գործ նա կա նում 
ի րա կա նաց մա նը: Ո ւղղ ված լի նե լով դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքն նու-
թյան հիմն ա կան ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր մա նը, այ դու հան դերձ, օ րենսդ րի կող մից սահ-
ման ված են բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րաց ման ո րո շա կի պայ ման ներ, ո րոն ցից են ժամկ ե-
տային սահ մա նա փա կումն ե րը:

 Վե րոգ րյա լի հա մա տեքս տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան) կող-
մից բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի և դրա ի րաց ման պայ ման նե րի վե րա բե րյալ հայտ նած դիր քո-
րո շումն ե րին: Այս պես՝ Եվ րո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ պե տու թյու նը դա տա-
րան դի մե լու ի րա վուն քից օ գտ վե լու հա մար կա րող է սահ մա նել ո րո շա կի պայ ման ներ, «(...) 
պար զա պես պե տու թյան կող մից կի րառ ված սահ մա նա փա կումն ե րը չպետք է այն կերպ կամ 
այն աս տի ճա նի սահ մա նա փա կեն ան ձի դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, որ վնաս 
հասց վի այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյա նը: Բա ցի այդ, սահ մա նա փա կու մը չի հա մա պա տաս-
խա նի Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին, ե թե այն չհե տապն դի ի րա վա չափ նպա տակ, 
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և ե թե 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, Khalfaoui v. France գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
14.03.2000 թվա կա նի վճի ռը, կետ 36): 

Պե տու թյան կող մից սահ ման ված՝ բո ղոք բե րե լու ժամկ ե տային սահ մա նա փա կումն ե րի 
վե րա բե րյալ կա նոն ներն ո ւղղ ված են ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան ե րաշ խա վոր մա նը: Դա-
տա վա րու թյան կող մե րը պետք է գի տակ ցեն դա տա վա րա կան նմա նա տիպ կա նոն նե րի կի-
րա ռումն ի րենց նկատ մամբ: Բայց և այն պես այդ կա նոն նե րը և դրանց կի րա ռու մը չպետք 
է խո չըն դո տեն դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի կող մից պաշտ պա նու թյան հա սա նե լի մի-
ջոց ներն օգ տա գոր ծե լուն (տե՛ս, Magomedov and others v Russia գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա
րա նի 28.06.2017 թվա կա նի վճի ռը, կետ 87): 

Եվ րո պա կան դա տա րա նը բազ միցս ը նդ գծել է, որ իր ա ռջև դր ված չէ ազ գային դա տա-
րան նե րի փո խա րեն գոր ծե լու խն դիր: Ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան մեկ նա բա նու թյան 
խն դիր նե րի լու ծու մը նախ և ա ռաջ ազ գային դա տա րան նե րի գոր ծա ռույթն է, ի սկ Եվ րո պա-
կան դա տա րա նի դե րա կա տա րու մը պար զելն է, թե ա րդյոք ազ գային դա տա րան նե րի կող-
մից տր ված մեկ նա բա նու թյուն նե րը հա մա տե ղե լի են Կոն վեն ցի այի հետ: Վե րո շա րադ րյա լը 
հատ կա պես վե րա բե րում է դա տա րան նե րի կող մից դա տա վա րա կան այն պի սի նոր մե րի մեկ-
նա բա նու թյա նը, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, դա տա վա րա կան փաս տաթղ թեր կամ բո ղոք ներ կա-
յաց նե լու ժամկ ետ նե րի սահ մա նա փա կումն ե րը (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 43): 

Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը չի պար տադ րում Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րին 
ստեղ ծել վե րաքն նիչ կամ վճ ռա բեկ դա տա րան ներ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, պե տու թյու նը, ո րը հիմ-
նադ րել է նման դա տա րան ներ, պետք է հո գա այն մա սին, որ այդ դա տա րան նե րի ա ռջև 
ե րաշ խա վոր վեն Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ի րա վունք նե րը: Բա ցի այդ, 
ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված սահ մա նա փա կումն ե րը կախ ված են կոնկ-
րետ գոր ծով դա տա վա րու թյան ա ռանձ նա հա տուկ հատ կա նիշ նե րից, և կար ևոր է ու շադ րու-
թյան ար ժա նաց նել այդ գոր ծի ամ բողջ դա տա վա րա կան ըն թաց քը՝ ի րա կա նաց ված ներ պե-
տա կան ի րա վա կան հա մա կար գին հա մա պա տաս խան, և այդ Բարձ րա գույն դա տա րա նի 
կող մից ու նե ցած դե րա կա տա րումն այդ գոր ծում, քա նի որ բո ղո քի ըն դու նե լի ու թյա նը ներ-
կա յաց վող չա փա նիշ նե րը կա րող են լի նել ա վե լի խիստ, քան հայ ցա դի մու մի նը (տե՛ս, Běleš 
and others v. The Czech Republic գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 12.11.2002 թվա կա նի վճի ռը, 
կետ 62): 

Հայ ցա դի մում կամ բո ղոք ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քը պետք է ի րաց վի այն պա հից սկ-
սած, ե րբ հա մա պա տաս խան ան ձը ձեռք է բե րել ի րա կան հնա րա վո րու թյուն ծա նո թա նա լու 
դա տա րա նի ո րոշ ման հետ, ո րը շո շա փում է նրա ի րա վունք նե րը կամ օ րի նա կան շա հե րը, 
կամ նրա հա մար ա ռա ջաց նում է ո րո շա կի հետ ևանք ներ: Հա կա ռակ դեպ քում, դա տա րան-
նե րը կս տա նային հնա րա վո րու թյուն դա տա կան ակ տե րի կա յաց ման մա սին ան ձանց ու-
շաց մամբ ծա նու ցե լով է ա պես սահ մա նա փա կել ան ձանց կող մից բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քը, 
ան գամ՝ բա ցա ռել այդ հնա րա վո րու թյու նը: Դա տա կան ծա նու ցումն ե րը հա մար վում են մի-
ջոց դա տա րա նի և դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի միջև փո խազ դե ցու թյուն ստեղ ծե լու 
հա մար և ո ւղղ ված են դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին կա յաց ված ակ տե րի մա սին տե-
ղե կաց նե լուն, ի նչ պես նաև նրանց՝ այդ ակ տե րը բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյուն տա լուն: 
Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը չի սահ մա նում դա տա կան ակ տե րի հանձն ման կոնկ րետ ե ղա-
նակ, ի նչ պես, օ րի նակ, պատ վիր ված նա մա կով ու ղար կելն է: Սա կայն մի ա ժա մա նակ դա տա-
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րա նի ո րո շումն ան ձին պետք է հանձն ված լի նի այն պի սի ե ղա նա կով, ո րը հնա րա վո րու թյուն 
կտա ստու գել ի նչ պես դա տա կան ակ տը փո խանց ված լի նե լու հան գա ման քը, այն պես էլ այն 
հանձ նե լու ստույգ օ րը (տե՛ս, Ivanova and Ivashova v. Russia գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
26.04.2017 թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 41, 4546):

 Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի դրս ևո րումն ե րից է հա մար վում կա յաց ված 
ո րո շումն ե րի մա սին պատ շաճ ծա նու ցում ստա նա լու ի րա վուն քը, մաս նա վո րա պես այն դեպ-
քե րում, ե րբ բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քը սահ մա նա փակ ված է ո րո շա կի ժամկ ետ նե րով (տե՛ս, 
Zavodnik v. Slovénie գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 21.08.2015 թվա կա նի վճի ռը, կետ 71):

 Կող մե րը պետք է ու նե նան հայց կամ բո ղոք բե րե լու հնա րա վո րու թյուն այն պա հից 
սկ սած, ե րբ նրանք ար դյու նա վետ կեր պով տե ղե կաց վել են դա տա կան ակ տի մա սին, ո րը 
նրանց հա մար ա ռա ջաց նում է հետ ևանք ներ կամ շո շա փում է նրանց ի րա վունք նե րը կամ 
օ րի նա կան շա հե րը: Որ պես դա տա րա նի և դա տա վա րու թյան կող մի միջև կա պի մի ջոց՝ ծա-
նու ցումն ե րը կող մին հա ղոր դա կից են դարձ նում դա տա կան ակ տին և նրա հիմ քե րին՝ դրա-
նով ան ձին ըն ձե ռե լով հնա րա վո րու թյուն ներ կա յաց նե լու բո ղոք, ե թե նա ան հրա ժեշտ կհա-
մա րի (տե՛ս, Miragall Escolano and others v. Spain գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 25.01.2000 
թվա կա նի վճի ռը, կետ 37):

 Վե րո շա րադ րյալ դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում 
է, որ ան ձի բո ղո քարկ ման ի րա վուն քը, հան դի սա նա լով դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա-
վուն քի բաղ կա ցու ցիչ տարր, կա րող է ի րաց վել այն դեպ քում, ե րբ ան ձն ի րա կան հնա րա վո-
րու թյուն է ձեռք բե րել ծա նո թա նա լու դա տա րա նի ո րոշ ման հետ: Ներ պե տա կան օ րենսդ րու-
թյամբ դա տա կան ակ տը հրա պա րա կե լու, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հանձ նե լու և նրանց 
ու ղար կե լու ըն թա ցա կար գեր սահ մա նե լով՝ օ րենս դի րը նպա տակ է հե տապն դում այդ մի ջոց-
նե րով ստեղ ծել բա վա րար հիմ քեր և ե րաշ խիք ներ, որ պես զի ան ձինք կա րո ղա նան ան խա-
թար կեր պով օ գտ վե լու ի րենց դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից: Ո ւս տի ել նե լով 
այդ նպա տակ նե րից՝ դա տա վա րա կան նոր մե րով սահ ման ված՝ դա տա կան ակ տը հրա պա-
րա կե լու և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հանձ նե լու կամ նրանց ու ղար կե լու ըն թա ցա կար-
գե րը պետք է ո ւղղ ված լի նեն պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներն ա վե լի հա սա նե լի դարձ նե լուն, 
այլ ոչ դրանք ոչ ի րա վա չա փո րեն սահ մա նա փա կե լուն: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ամ փո փե լով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի ո րո շումն ե րում ար տա հայտ ված դիր քո րո շումն ե րը, եզ րա հան գում 
է, որ թեև Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը հս տակ չի սահ մա նում, թե դա տա րա նի կա յաց րած 
ա կտն ի նչ կեր պով պետք է հանձն վի ան ձին, սա կայն մի ան շա նակ է այն, որ դա տա կան ակ-
տը պետք է հանձն վի այն պի սի ե ղա նա կով, ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա ի րա պես պար զե լու 
ի նչ պես դա տա կան ակ տի՝ փո խանց ված լի նե լու հան գա ման քը, այն պես էլ այն հանձ նե լու 
ստույգ օ րը: Դա տա կան ակ տի հանձն ման կոնկ րետ ե ղա նակ չսահ մա նե լով հան դերձ՝ Կոն-
վեն ցի ան և դրա կի րա ռու մը պա հան ջում են, որ պես զի ան ձի բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի 
ի րա ցու մը սեր տո րեն փոխ կա պակց ված լի նի դա տա րա նի կա յաց րած ակ տին ծա նո թա նա լու 
ի րա կան հնա րա վո րու թյան հետ: Այ սինքն՝ դա տա վա րա կան նոր մե րը պետք է սահ ման վեն 
այն պես, որ պես զի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար ի րա կան հնա րա վո րու թյուն ա պա հո-
վեն տի րա պե տե լու դա տա կան ակ տի բո վան դա կու թյա նը, և չար դա րաց ված կեր պով չսահ-
մա նա փակ վի նրանց բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քը: 

Ել նե լով վե րո շա րադ րյա լից՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ հան դի սա նա լով դա-
տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան հիմն ա կան ի րա վունք նե րի բա ղադ-
րա տար րե րից մե կը՝ բո ղո քարկ ման ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել պե տու թյան կող-
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մից, սա կայն այդ սահ մա նա փա կումն ե րը՝ նե րա ռյալ ժամկ ե տային նե րը, չպետք է խա թա րեն 
այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը:

3.2) ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 17-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա րա նի եզ րա փա կիչ, ի սկ նույն օ րենսգր քով կամ Բարձ րա գույն դա տա կան 
խորհր դի ո րոշ մամբ նա խա տես ված դեպ քե րում նաև այլ դա տա կան ակ տե րը հրա պա րակ-
վում են դա տա կան իշ խա նու թյան պաշ տո նա կան կայ քի մի ջո ցով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 179-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-
ձայն՝ վճ ռի օ րի նա կը ոչ ո ւշ, քան դրա հրա պա րակ ման հա ջորդ օ րն ու ղարկ վում է գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձանց, ե թե մինչ այդ առ ձեռն նրանց չի հանձն վել:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 302-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-
ձայն՝ պար զեց ված վա րույ թի կար գով կա յաց ված եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տը հրա պա-
րակ վում, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հանձն վում և ու ղարկ վում է ը նդ հա նուր կար գով: 
Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ պար զեց ված վա րույ թի կար գով կա յաց ված վճի ռը, 
ի նչ պես նաև գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում այն 
հրա պա րա կե լու օր վա նից 15-օ րյա ժամկ ե տում, ե թե դրա դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք չի բեր վում։

17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 
թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 124-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն՝ հրա պա րակ վե լուց ան մի ջա պես հե տո վճ ռի օ րի նա կը հանձն վում է գոր-
ծին մաս նակ ցած ան ձանց: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձան ցից որ ևէ մե կի ներ կա յա ցած չլի նե լու 
դեպ քում վճ ռի օ րի նա կը հրա պա րակ ման կամ հա ջորդ օ րը պատ վիր ված նա մա կով ու ղարկ-
վում է նրան:

17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 
թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 8-րդ հոդ վա ծի 
5-րդ մա սի 2-րդ պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ դա տա րա նի վճի ռը բո լոր դեպ քե րում հրա պա-
րակ վում է դռն բաց նիս տում, բա ցա ռու թյամբ որ դեգր ման գոր ծե րով գործն ը ստ է ու թյան լու-
ծող դա տա կան ակ տի եզ րա փա կիչ մա սի հրա պա րակ ման դեպ քե րի:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, սույն ո րոշ ման 3.1 կե տում շա րադր ված ի րա վա կան վեր լու ծու-
թյուն նե րի հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա լով և հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան են թար կե լով 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան նախ կին և գոր ծող օ րենսգր քե րի հա մար ժեք կար-
գա վո րումն ե րը, հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել հետ ևյա լը. ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան նախ կին օ րենս գիր քը սահ մա նում էր, որ դա տա կան ակ տի եզ րա փա կիչ մա սը 
հրա պա րակ վում է դա տա կան նիս տում, և հրա պա րակ վե լուց ան մի ջա պես հե տո վճ ռի օ րի-
նա կը հանձն վում է գոր ծին մաս նակ ցած ան ձանց, ի սկ ե թե գոր ծին մաս նակ ցող ան ձան ցից 
որ ևէ մե կը չի ներ կա յա ցել, ա պա վճ ռի օ րի նա կը հրա պա րակ ման կամ հա ջորդ օ րը պատ-
վիր ված նա մա կով ու ղարկ վում է նրան: Փաս տո րեն, սույն կար գա վոր ման հա մա ձայն՝ դա-
տա րա նի կող մից վճիռն ան ձին հանձ նե լու պար տա վո րու թյու նը պատ շաճ կա տար ված էր 
հա մար վում, ե թե առ ձեռն հանձն վում էր գոր ծին մաս նակ ցող ան ձին, ի սկ դրա կա տար ման 
ան հնա րի նու թյան դեպ քում, որ պես այ լընտ րանք, սահ ման ված էր պատ վիր ված նա մա կով 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց վճիռն ու ղար կե լը: Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան նախ կին օ րենս գիր քը նա խա տե սում էր վճ ռի օ րի նա կը գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձանց հանձ նե լու եր կու ե ղա նակ, ո րոն ցից ե րկ րորդն օ րենս դի րը դի տար կում 
էր որ պես կա տար ման ևս մեկ հա վա սա րա զոր և հնա րա վոր տար բե րակ ա ռա ջի նի ան հնա-
րի նու թյան դեպ քում: Գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի հա մա-
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ձայն՝ վճի ռը հրա պա րակ վում է դա տա կան իշ խա նու թյան պաշ տո նա կան կայ քի մի ջո ցով և 
վճ ռի օ րի նա կը ոչ ո ւշ, քան դրա հրա պա րակ ման հա ջորդ օ րն ու ղարկ վում է գոր ծին մաս նակ-
ցող ան ձանց, ե թե մինչ այդ առ ձեռն նրանց չի հանձն վել: Փաս տո րեն՝ ե թե վճի ռը դա տա կան 
իշ խա նու թյան պաշ տո նա կան կայ քում հրա պա րա կե լուց հե տո դրա օ րի նա կը չի հանձն վել 
ան ձին, ա պա հրա պա րակ ման հա ջորդ օ րն այն պետք է ու ղարկ վի պատ վիր ված նա մա կով: 
Այ սինքն` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան գոր ծող օ րենս գիր քը ևս որ դեգ րել է այն 
մո տե ցու մը, հա մա ձայն ո րի՝ առ ձեռն հանձն վե լու ե ղա նա կի ի րա գործ ված չլի նե լու պայ ման-
նե րում պատ վիր ված նա մա կով վճ ռի օ րի նակն ու ղար կե լը դի տարկ վում է որ պես ա ռա ջի նին 
հա մար ժեք, դրան փո խա րի նող մի ջոց: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ե թե ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան նախ կին օ րենսգր քի հա մա ձայն վճ ռի հրա պա րա կու մը 
կա տար վում էր դա տա կան նիս տով, ա պա գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի պայ ման նե րում այն ի րա կա նաց վում է դա տա կան իշ խա նու թյան պաշ տո նա կան 
կայ քի մի ջո ցով, այ սինքն՝ դա տա կան նիստ հրա վի րե լու և նիս տում դա տա կան ակ տի եզ-
րա փա կիչ մա սը հրա պա րա կե լու փո խա րեն դա տա կան ակ տը հրա պա րակ վում է դա տա կան 
իշ խա նու թյան պաշ տո նա կան կայ քում: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հրա պա րակ ման 
նոր կարգ սահ մա նելն ո ւղղ ված է հան րու թյան ա վե լի լայն շր ջա նակ նե րին դա տա կան ակ-
տին հա ղոր դա կից դարձ նե լուն, ի նչ պես նաև դա տա րան նե րի ծան րա բեռն վա ծու թյան բեռ նա-
թափ մա նը: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, որ օ րենս դի րը ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան գոր ծող օ րենսգր քով սահ մա նել է նախ կի նում գոր ծող ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քից տար բեր վող հրա պա րակ ման նոր կարգ, 
սա կայն դա տա րան նե րին չի ա զա տել դա տա կան ակ տի օ րի նակն ան ձին առ ձեռն հանձ նե լու 
կամ ու ղար կե լու պար տա կա նու թյու նից:

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ օ րենս դի րը նա-
խա տե սել է հրա պա րակ ման նոր կարգ, բայց մի ա ժա մա նակ պահ պա նել է դա տա կան ակ տի 
առ ձեռն հանձն ման կամ ու ղարկ ման՝ դա տա րա նի պար տա կա նու թյու նը: Նման պայ ման նե-
րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ օ րենս դի րը դա տա կան ակ տը դա տա կան իշ խա նու-
թյան պաշ տո նա կան կայ քում հրա պա րա կե լը չի դի տար կել դա տա կան ակ տին հա ղոր դա կից 
դարձ նե լու դա տա րա նի պար տա կա նու թյան պատ շաճ ի րա կա նա ցում, քա նի որ հա կա ռակ 
պա րա գա յում ի մաս տա զուրկ է դառ նում հրա պա րակ ման այդ կար գին զու գա հեռ դա տա կան 
ակ տի հանձն ման կամ ու ղարկ ման ե ղա նակ նե րի պահ պա նու մը: Այ սինքն՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի կար գա վո րումն ե րից բխող հրա պա րակ ման նոր կար գը չի 
բա ցա ռում և չի դա դա րեց նում դա տա րա նի՝ վճ ռի օ րի նա կը ոչ ո ւշ, քան դրա հրա պա րակ ման 
հա ջորդ օ րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ու ղար կե լու պար տա կա նու թյա նը, ե թե մինչ այդ 
այն առ ձեռն նրանց չի հանձն վել:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 302-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի կար գա վոր մա նը, գտ նում է, որ վե րոն շյալ մո տե ցու մը 
կի րա ռե լի է նաև պար զեց ված վա րույ թի կար գով կա յաց ված եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տի 
նկատ մամբ, այ սինքն՝ այն դեպ քում, ե րբ առ կա է պար զեց ված վա րույ թի կար գով կա յաց ված 
եզ րա փա կիչ դա տա կան ա կտ, դրա օ րի նակն ու ղարկ վում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, 
ե թե մինչ այդ առ ձեռն կող մե րին չի հանձն վել: Ի սկ ի նչ վե րա բե րում է դա տա կան իշ խա նու-
թյան կայ քի մի ջո ցով պար զեց ված վա րույ թի կար գով կա յաց ված եզ րա փա կիչ դա տա կան 
ակ տի հրա պա րակ մա նը, ա պա այս ե ղա նա կը չի կա րող դա դա րեց նել վճ ռի օ րի նակն առ ձեռն 
հանձ նե լու կամ պատ վիր ված նա մա կի մի ջո ցով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ու ղար կե լու 
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դա տա րա նի պար տա կա նու թյա նը՝ հիմք ըն դու նե լով վե րո շա րադ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո-
շումն ե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո  ե րի կի րա   ծի փաս տե-
րի նկատ մամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նը 19.06.2018 թվա-
կա նին կա յաց րել է ո րո շում՝ գոր ծը պար զեց ված վա րույ թի կար գով քն նե լու մա սին, ո րով դա-
տա կան ակ տի հրա պա րակ ման օր է նշա նակ վել 2018 թվա կա նի օ գոս տո սի 02-ը: Հա մա ձայն 
փոս տային ան դոր րագ րի՝ պար զեց ված վա րույ թի կար գով գոր ծը քն նե լու մա սին ո րո շու մը 
բո ղո քա բե րին ու ղար կե լու հա մար փոս տին է հանձն վել 21.06.2018 թվա կա նին, ի սկ վեր ջինս 
այն ստա ցել է 25.06.2018 թվա կա նին: Հա մա ձայն թիվ ԴԴ-23/Ե14909/18 գրու թյան՝ Դա տա րա-
նի 02.08.2018 թվա կա նի վճի ռը ել քագր վել է 06.11.2018 թվա կա նին, և բո ղո քա բե րը Դա տա րա-
նի 02.08.2018 թվա կա նի վճի ռը ստա ցել է 19.11.2018 թվա կա նին:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ժա ե տի 
բաց թող ման պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը և վե րաքն նիչ 
բո ղո քի ըն դու նու մը մերժ վել են այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ Դա տա րա նի վճի ռը դա տա-
կան իշ խա նու թյան պաշ տո նա կան կայ քի մի ջո ցով հրա պա րակ վել է 02.08.2018 թվա կա նին, 
և բո ղո քա բերն օբյեկ տի վո րեն հնա րա վո րու թյուն է ու նե ցել ծա նո թա նա լու դա տա կան ակ-
տի բո վան դա կու թյա նը: Մաս նա վո րա պես` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նշել է, որ Դա տա րա նը 
19.06.2018 թվա կա նին ո րո շում է կա յաց րել գոր ծը պար զեց ված վա րույ թի կար գով քն նե լու մա-
սին, ո րը բո ղո քա բե րը պատ շաճ կեր պով ստա ցել է 25.06.2018 թվա կա նին: Այ սինքն՝ վեր ջինս 
կա րող էր դա տա կան իշ խա նու թյան պաշ տո նա կան կայ քում տե ղադր ված վճ ռի հրա պա րակ-
մա նը հա ջոր դած օ րեն քով սահ ման ված ժա ե տում բո ղո քար կել այն` ան կախ վճ ռի թղ թային 
օ րի նա կը ստա ցած լի նե լու հան գա ման քից:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րո շա րադ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը և ել նե լով սույն գոր-
ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րից՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի եզ րա հան գումն երն ան հիմն են հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու 
ժա ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյան քն նու թյան հա-
մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն և՛ սույն գոր ծով կա յաց ված վճի ռը դա տա րա նի կող մից 
հայ տա րար ված օ րը դա տա կան իշ խա նու թյան պաշ տո նա կան կայ քում հրա պա րա կե լու, և՛ 
վճիռն օ րեն քով սահ ման ված ժա ե տում Ըն կե րու թյա նը հանձն ված կամ ու ղարկ ված լի նե լու 
փաս տե րը, քա նի որ թե´ վճ ռի հրա պա րա կու մը, թե´ դրա ու ղար կու մը կող մին նպա տակ են 
հե տապն դում վեր ջի նիս տե ղե կաց նե լու դա տա րա նի կող մից կա յաց ված դա տա կան ակ տի 
մա սին, ի նչն իր հեր թին ո ւղղ ված է բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րա ցումն ա պա հո վե լուն: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ դա տա կան ակ տե րի հրա պա րակ ման գոր ծող 
ե ղա նա կը, ո ւղղ ված լի նե լով հրա պա րա կայ նու թյան սկզ բուն քի ե րաշ խա վոր մա նը, ար դա-
րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը, ա ռաջ նա հերթ նպա տա կաուղղ ված է 
բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հա մար նա խադ րյալ ներ ա պա հո վե լուն: Է լեկտ-
րո նային կայ քի մի ջո ցով դա տա կան ակ տի հրա պա րակ ման պայ ման նե րում դա տա կան 
ա կտն ան մի ջա պես հրա պա րա կու մից հե տո կա րող է հա սա նե լի լի նել գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձանց և ա պա հո վել վեր ջին նե րիս բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հա մար 
ի րա կան ե րաշ խիք ներ: Այ դու հան դերձ, օ րենս դի րը, հաշ վի առ նե լով է լեկտ րո նային ռե սուր-
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Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ա րժ ևո րե լով դա տա կան իշ խա նու թյան պաշ տո նա-
կան կայ քում դա տա կան ակ տի հրա պա րա կու մը՝ որ պես դա տա կան ակ տը գոր ծին մաս-
նակ ցող ան ձանց հա սա նե լի դարձ նե լու մի ջոց, ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, որ բո ղո-
քարկ ման ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման լի ար ժեք նա խադ րյալ ներ ստեղ ծե լու տե սան կյու նից 
դա տա րա նի վրա դր ված է նաև դա տա կան ակ տը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց առ ձեռն 
հանձ նե լու կամ ու ղար կե լու պար տա կա նու թյուն, որ պի սի պայ ման նե րում դա տա կան ակ տը 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա սա նե լի դարձ նե լու պար տա կա նու թյան պատ շաճ ի րա կա-
նաց ման մա սին կա րե լի է եզ րա հան գումն եր կա տա րել մի այն այն դեպ քում, ե րբ դա տա րա նը 
պատ շաճ ի րա գոր ծել է վե րոն շյալ եր կու պար տա կա նու թյուն նե րը, այն է՝ 

ա) հայ տա րար ված օ րը դա տա կան ակ տը հրա պա րա կել է դա տա կան իշ խա  թյան 
պաշ տո նա կան կայ 

բ) դա տա կան ակ տի օ րի նա կը ոչ շ, քան դրա հրա պա րակ ման հա ջորդ օ  ղար կել է 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, ե թե մինչ այդ այն առ ձեռն չի հանձն վել նրանց:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի փաս տե րից պարզ չէ, թե դա-
տա կան իշ խա նու թյան կայ քում դա տա կան ակ տը ե րբ է հրա պա րակ վել այն պայ ման նե րում, 
ե րբ Դա տա րա նը դրա հրա պա րակ ման օր էր հայ տա րա րել 02.08.2018 թվա կա նը: Ա վե լին, 
գոր ծում առ կա չէ նաև ա պա ցույց այն մա սին, թե Դա տա րա նը վճի ռը ե րբ է ու ղար կել Ըն-
կե րու թյա նը՝ փոս տային ծա ռա յու թյա նը հանձ նե լու մի ջո ցով: Տվյալ դեպ քում առ կա է մի այն 
Դա տա րա նի թիվ ԴԴ-23/Ե14909/18 գրու թյու նը, հա մա ձայն ո րի՝ Դա տա րա նի 02.08.2018 
թվա կա նի վճի ռը ել քագր վել է 06.11.2018 թվա կա նին, և հանձն ման ծա նու ցա գիրն այն մա-
սին, որ Ըն կե րու թյու նը դա տա կան ակ տի օ րի նա կը ստա ցել է 19.11.2018 թվա կա նին, որ պի սի 
հան գա մանք նե րը Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից պատ շաճ հե տա զոտ ման և հա մար ժեք 
գնա հատ ման չեն ար ժա նաց վել:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ան հիմն է Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյունն առ այն, որ վճի ռը դա տա կան իշ խա նու թյան պաշ տո նա կան 
կայ քի մի ջո ցով հրա պա րակ վել է 02.08.2018 թվա կա նին, և բո ղո քա բերն օբյեկ տի վո րեն հնա-
րա վո րու թյուն է ու նե ցել ծա նո թա նա լու դա տա կան ակ տի բո վան դա կու թյա նը, քա նի որ սույն 
գոր ծով պարզ չէ, թե դա տա կան ակ տը ե րբ է հրա պա րակ վել դա տա կան իշ խա նու թյան պաշ-
տո նա կան կայ քում, ա վե լին՝ սույն գոր ծի փաս տե րից ա կն հայտ է դառ նում, որ Դա տա րա նի 
02.08.2018 թվա կա նի վճի ռը ել քագր վել է 06.11.2018 թվա կա նին, և ար դյուն քում Ըն կե րու թյու նը 
Դա տա րա նի վճի ռը ստա ցել է 19.11.2018 թվա կա նին, այ սինքն՝ Դա տա րա նը պատ շաճ կար գով 
չի ի րա կա նաց րել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 302-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սով սահ ման ված իր պար տա կա նու թյու նը, ին չի ար դյուն քում Դա տա րա նի վճի ռը գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձին հա սու է դար ձել դրա՝ վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քարկ ման հա մար 

սի հասանելիության օբյեկտիվ սահմանափակումները (մասնավորապես՝ միացնող-անջա-
տող կամ ուղղորդող սարքավորումների և այլ ռեսուրսների անհրաժեշտությունը, էլեկ-
տրոնային հաղորդակց�թյան ծառայ�թյան վճարովի բնույթը և այլն), դատական ակտի 
հրապարակման լիազորությանը զուգահեռ սահմանել է նաև գործին մասնակցող անձանց 
դատական ակտն առձեռն հանձնելու կամ ուղարկելու դատարանի պարտականությունը: 
Վճռաբեկ դատարանը, բացահայտելով օրենսդրի կամքը, գտնում է, որ միայն նշված 
պարտականությունների միաժամանակյա և օրենքով սահմանված կարգով իրականացման 
պայմաններում կարող են լիարժեք նախադրյալներ ստեղծվել բողոքարկման իրավունքի 
իրականացման համար:
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օ րեն քով սահ ման ված ժամկ ե տի ա վար տից հե տո: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, 
որ բո ղո քա բե րը չի կա րող կրել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 302-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի պա հան ջը Դա տա րա նի կող մից չպահ պա նե լու բա ցա սա կան հետ ևան-
քը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ օ րենսդ րի կող մից հրա պա րակ ված դա տա կան ակ-
տը ոչ ո ւշ, քան դրա հրա պա րակ ման հա ջորդ օ րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ու ղար կե լու 
պար տա կա նու թյան սահ մա նումն ի նք նան պա տակ չէ, այլ կոչ ված է ա պա հո վե լու բա վա րար 
ե րաշ խիք ներ ան ձի՝ դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու ի րա վուն քի լի ար ժեք ի րա կա նաց ման 
հա մար: Ա վե լին, Վե րաքն նիչ դա տա րա նի վե րո շա րադ րյալ պատ ճա ռա բա նու թյու նը ի մաս-
տազր կում է դա տա կան ակ տը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ու ղար կե լու պար տա կա նու թյան 
առ կա յու թյու նը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց չի 
միջ նոր դու թյու նը են թա կա էր բա վա րար ման, և բաց թողն ված ժամկ ե տը Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի կող մից պետք է վե րա կանգն վեր ի րա վուն քի ու ժով (ex jure), քա նի որ առ կա է ե ղել բո-
ղո քա բե րից ան կախ պատ ճառ նե րով դա տա կան ակ տը նրան ո ւշ հա սու լի նե լու հան գա ման-
քը, ի նչն ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից: Հետ ևա բար Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
կող մից թույլ է տր վել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ մա սի, 302-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի և 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի խախ տում, 
ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը, քա նի որ ոչ ի րա վա չա փո րեն մեր ժե-
լով Ըն կե րու թյան՝ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ժամկ ե տի բաց թող ման պատ ճառ նե րը հար գե-
լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը և վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը, Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը սահ մա նա փա կել է Ըն կե րու թյան՝ բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման 
հնա րա վո րու թյու նը՝ ար դյուն քում զր կե լով վեր ջի նիս վե րա դաս դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան 
ի րա վուն քից:

 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա-
վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ու-
ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
րա նի 25.12.2018 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը:

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈւԹՅՈւՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

 
ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2711/02/10
 դա տա րա նի ո րո շում 2019թ.
Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ  Ե ԿԴ/2711/02/10
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ն. Մար գա րյան 
 Դա տա վոր ներ` Ա. Մխի թա րյան 
 Ա. Մկրտ չյան

 
ՈՐՈՇՈւՄ

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈւԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան 
պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
զե կու ցող Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի հու նի սի 07-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Ար մեն Ա զի զյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ 

քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 29.08.2018 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու 
մա սին» ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Սևակ Ար զա րու նու ը նդ դեմ Նա րեգ և Սա րո Հար թու նյան-
նե րի՝ գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սին, և ը ստ հա կընդ դեմ հայ ցի Սա րո Հար թու-
նյա նի ը նդ դեմ Սևակ Ար զա րու նու և Ար մեն Ա զի զյա նի՝ Սա րո Հար թու նյա նի կող մից հօ գուտ 
Սևակ Ար զա րու նու և Ար մեն Ա զի զյա նի կազմ ված և նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված 
(սե ղա նա մա տյա նի հա մար՝ 2403) 01.07.2009 թվա կա նի պար տա վո րագ րում ար ձա նագր ված 
« մա քուր շա հույ թի» 25 տո կո սը մաս նա կի ո րեն՝ Ար մեն Ա զի զյա նին հատ կաց ման են թա կա 9 
տո կո սի մա սով, ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1.Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը. 
Դի մե լով դա տա րան` Սևակ Ար զա րու նին պա հան ջել է Նա րեգ Հար թու նյա նից բռ նա-

գան ձել 151.784.000 ՀՀ դրամ, ի սկ Սա րո Հար թու նյա նից՝ 846.263.220 ՀՀ դրամ: 
Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան՝ Նա րեգ և Սա րո Հար թու նյան նե րը պա հան ջել 
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են Սա րո Հար թու նյա նի կող մից հօ գուտ Սևակ Ար զա րու նու և Ար մեն Ա զի զյա նի կազմ ված ու 
նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված 01.07.2009 թվա կա նի պար տա վո րագ րում ար ձա նագր-
ված « մա քուր շա հույ թի» 25 տո կո սը մաս նա կի ո րեն՝ Ար մեն Ա զի զյա նին հատ կաց ման են թա-
կա 9 տո կո սի մա սով, ճա նա չել ան վա վեր: 

Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Էդ. Ա վե տի սյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 02.04.2014 թվա-
կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցի մա սով գոր ծի վա րույ թը կարճ վել 
է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր` Կ. Չի լին գա-
րյան, դա տա վոր ներ` Ա. Պետ րո սյան, Ա. Խա ռա տյան) 13.11.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Նա-
րեգ և Սա րո Հար թու նյան նե րի ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 
02.04.2014 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 11.02.2015 թվա կա նի 
ո րոշ մամբ ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 13.11.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ 
Նա րեգ և Սա րո Հար թու նյան նե րի ներ կա յա ցուց չի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-
նե լը մերժ վել է: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 11.03.2015 թվա կա նի 
և 22.04.2015 թվա կա նի ո րո շումն ե րով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար-
չա կան պա լա տի 11.02.2015 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ նոր եր ևան ե կած հան գա ման քի հիմ քով 
Նա րեգ և Սա րո Հար թու նյան նե րի ներ կա յա ցուց չի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-
նե լը մերժ վել է: 

Դա տա րա նի 05.08.2016 թվա կա նի վճ ռով վե րա նայ վել է 02.04.2014 թվա կա նի` օ րի նա-
կան ու ժի մեջ մտած վճի ռը և հաս տատ վել է թիվ Ե ԿԴ/2711/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
վե րո հի շյալ վճ ռի հար կա դիր կա տար ման ըն թաց քում կող մե րի միջև կնք ված հաշ տու թյան 
հա մա ձայ նու թյու նը:

 ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
29.08.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ար մեն Ա զի զյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է` տրա-
մադ րե լով ժամկ ետ վե րաքն նիչ բո ղո քում թույլ տր ված խախ տումն ե րը վե րաց նե լու և վե-
րաքն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նե լու հա մար: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ար մեն Ա զի զյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը. 
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61րդ և 63րդ հոդ ված նե

րը, « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6րդ հոդ վա ծը, սխալ է մեկ նա բա նել 
« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9րդ հոդ վա ծը, ի նչ պես նաև խախ տել է ՀՀ քա ղա
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 102րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սը, 104րդ հոդ վա ծի 1ին 
մա սի 1ին կե տը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տար կով.
 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի հի ման վրա վե րա նայել 
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է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած Դա տա րա նի 02.04.2014 թվա կա նի վճի ռը և հաս տա տել վճ ռի 
հար կա դիր կա տար ման ըն թաց քում կող մե րի միջև կնք ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը: 
Տվյալ դեպ քում Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քը ներ կա յաց վել է 
բո ղոք բե րած ան ձի խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման պա հան ջով և ոչ թե՝ դրա-
մա կան պա հան ջով:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 29.08.2018 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը. 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն-

դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 ի մաս տով, այն է` ա ռեր ևույթ առ կա է մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 
հիմն ա րար խախ տում, քա նի որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տր վել « Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տի «գ» են թա կե տի այն պի սի խախ տում, 
ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը, և ո րը հիմն ա վոր վում է ստորև ներ կա-
յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով.

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա
րում ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մով 
կող մե րի հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան հի ման վրա դա տա րա նի վճ ռի վե րա նայ ման վա
րույ թով կա յաց ված վճի ռը բո ղո քար կե լիս ա րդյո՞ք ան ձը պար տա վոր է վճա րել դրա մա կան 
պա հան ջի գոր ծե րի հա մար սահ ման ված հա մա պա տաս խան դրույ քա չա փով պե տա կան 
տուրք: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի 
ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ 
ժամկ ե տում քն նու թյան ի րա վունք: 

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

Եվ րո պայի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տե ի 07.02.1995 թվա կա նի թիվ R(95)5 հանձ-
նա րա րա կա նի 1-ին հոդ վա ծի (a) կե տով նա խա տես ված սկզ բուն քի հա մա ձայն` պետք է առ կա 
լի նի վե րա դաս դա տա րա նի (ե րկ րորդ ա տյա նի դա տա րան) կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի 
(ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան) ցան կա ցած ո րոշ ման վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյուն: 

Այս կա պակ ցու թյամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ Մար դու ի րա-
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` ՄԻ ԵԴ) նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա-
ձայն` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի բաղ-
կա ցու ցիչ մասն է: Այ նո ւա մե նայ նիվ, այդ ի րա վուն քը բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել 
սահ մա նա փա կումն ե րի: Այդ սահ մա նա փա կումն ե րը թույ լատր վում են, քա նի որ մատ չե լի ու-
թյան ի րա վունքն իր բնույ թով պա հան ջում է պե տու թյան կող մից ո րո շա կի կար գա վո րումն եր: 
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Այս ա ռու մով պե տու թյու նը ո րո շա կի հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն ու նի: Դա տա րա նի մատ-
չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ այն չխախ տի 
կամ զր կի ան ձին մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քից այն պես կամ այն աս տի ճան, որ խախտ վի 
այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը: Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը 
չի կա րող հա մա տե ղե լի լի նել Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հետ, ե թե այն ի րա վա չափ նպա-
տակ չհե տապն դի և ե թե չլի նի ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րի և հե-
տապնդ վող նպա տակ նե րի միջև հա մա չա փու թյան ա ռու մով (տե´ս, Ashingdane v. The United 
Kingdom, թիվ 8225/78 գան գա տով ՄԻ ԵԴ 28.05.1985 թվա կա նի վճի ռը, կետ 57):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ե րաշ խա-
վոր ված են ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան հիմն ա կան 
ի րա վունք նե րը, ո րոնց կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե կը բո ղո քարկ ման ի րա վունքն է: Բո ղո-
քարկ ման ի նս տի տուտն ի րա վա կան մի ջոց է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո շա կի ըն-
թա ցա կար գի մի ջո ցով գործ նա կա նում ա պա հո վե լու դա տա կան սխալ նե րի բա ցա հայ տու մը 
և ո ւղ ղու մը` դրա նով ի սկ նպաս տե լով ար դա րա դա տու թյան նպա տակ նե րի գործ նա կա նում 
ի րա կա նաց մա նը:

 ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 25.05.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-890 ո րոշ ման շր-
ջա նակ նե րում ար ձա նագ րե լով, որ պե տա կան տուրք վճա րե լու սահ մա նադ րա կան պար տա-
կա նու թյան կա տա րու մը սեր տո րեն ա ռնչ վում է ան ձի` դա տա րան դի մե լու սահ մա նադ րա կան 
ի րա վուն քի ի րաց ման հնա րա վո րու թյան հետ, ը նդ գծել է, որ դա տա րան նե րում պե տա կան 
տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նը չի հե տապն դում դա տա րան դի մե լու սահ մա նադ րա-
կան ի րա վուն քից ան ձին զր կե լու նպա տակ:

 ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ան դրա դառ նա լով օ րեն-
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 լի ու թյան ի րա վուն քը սեր տո րեն փոխ կա-
պակց ված է դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ֆի նան սա կան սահ մա նա փակ ման՝ օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով և չա փով պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյան հետ: ՀՀ վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ պե տա կան տուրքն ը նդ գրկ ված է դա տա կան ծախ սե րի 
կազ մում, ո րի 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 մադ րե լու կարգն ու պայ ման նե րը կար գա վոր վում 
են « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: Այս պես, « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ պե տա կան տուր քը պե տա կան բյու ջե մուծ վող պար տա-
դիր վճար է, ո րը 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 ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման նա խա-
պայ ման նե րից մեկն է, քա նի որ օ րեն 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 ի րա վա բա նա կան ան ձանց՝ ար դա րա-
դա տու թյու նից օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյու նը: Այլ կերպ ա սած՝ որ պես զի ան ձը խախտ ված 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար կա րո ղա նա ի րաց նել դա տա րան դի մե լու հնա-
րա վո րու թյու նը, նա պետք է նախ ևա ռաջ վճա րի օ րեն քով սահ ման ված հա մա պա տաս խան 
դրույ քա չա փով պե տա կան տուրք (տե´ս, Հայկ Օ հա նյանն ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա
րա նի թիվ ՎԴ/1115/05/16 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.11.2018 թվա կա նի 
ո րո շու մը):

 Վե րա հաս տա տե լով վե րո հի շյալ դիր քո րո շու մը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում 
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է, որ դա տա կան պաշտ պա նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի բա ղադ րա տարր հան դի-
սա ցող` դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար ան ձը ևս պար տա վոր 
է վճա րել օ րեն քով սահ ման ված հա մա պա տաս խան դրույ քա չա փով պե տա կան տուրք` վե րա-
դաս դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման հա մար՝ 
« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` 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 Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք-Մա-
րաշ բաժ նի պետ Ա. Հա րու թյու նյա նը 26.07.2016 թվա կա նին դի մե լով դա տա րան՝ խնդ րել է 
հաս տա տել սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Դա տա րա նի 02.04.2014 թվա կա նի վճ ռի հար-
կա դիր կա տար ման ըն թաց քում պա հան ջա տեր Սևակ Ար զա րու նու ի րա վա հա ջորդ Ար թուր 
Հով սե փյա նի, պար տա պան ներ Նա րեգ Հար թու նյա նի և Սա րո Հար թու նյա նի ներ կա յա ցու ցիչ 
Մար տուն Պո ղո սյա նի միջև կնք ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը (հա տոր 10-րդ, գ.թ. 
81): 

Դա տա րա նի 05.08.2016 թվա կա նի վճ ռով վե րա նայ վել է Դա տա րա նի 02.04.2014 թվա-
կա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճի ռը և հաս տատ վել է թիվ Ե ԿԴ/2711/02/10 քա ղա քա ցի-
ա կան գոր ծով վե րո հի շյալ վճ ռի հար կա դիր կա տար ման ըն թաց քում կող մե րի միջև կնք ված 
հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը (հա տոր 10-րդ, գ.թ. 99-102): 

Ար մեն Ա զի զյա նի կող մից ներ կա յաց վել է վե րաքն նիչ բո ղոք Դա տա րա նի 05.08.2016 
թվա կա նի վճ ռի դեմ: Մի ա ժա մա նակ վե րաքն նիչ բո ղո քին կից ներ կա յաց վել է 10.000 ՀՀ դրա-
մի չա փով պե տա կան տուր քի վճա րու մը հա վաս տող ան դոր րա գի րը (հա տոր 10-րդ, գ.թ. 
118-120, 122):

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 29.08.2018 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու 
մա սին» ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 05.08.2016 թվա կա նի վճ ռի դեմ Ար մեն Ա զի զյա նի վե րաքն-
նիչ բոող քը վե րա դարձ վել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ «(…) բո ղո քին կից ներ կա յաց վել 
է 10.000 ՀՀ դրա մի չա փով պե տա կան տուր քի վճա րում կա տա րե լու փաս տը հա վաս տող ան-
դոր րա գիր, մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 102-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի, 104-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի 
և « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի «ա» կե տի դրույթ նե-
րով, ար ձա նագ րում է, որ պա կաս է վճար վել վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար հաշ վարկ վող պե-
տա կան տուր քի գու մա րը, որ պի սի պա րա գա յում չի ներ կա յաց վել նաև պե տա կան տուր քի 
վճար ման գծով ար տո նու թյուն տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն (…)»: Մի ա ժա մա-
նակ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ «(…) Դա տա րա նի` 05.08.2016 թվա կա նի 
վճ ռով հաս տատ ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյամբ հայ ցա գի նը սահ ման վել է 209.253.198 
ՀՀ դրամ (…)»: Ա նդ րա դառ նա լով վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված 
դա տա վա րա կան ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ բո ղո քա բե րի միջ նոր դու թյա նը՝ 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նշել է, որ այն քն նարկ ման ա ռար կա կա րող է դառ նալ բո ղո քում 
թույլ տր ված խախ տու մը վե րաց վե լու և կր կին ներ կա յաց վե լու դեպ քում (հա տոր 10-րդ, գ.թ. 
144-146):

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում 
է հետ ևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` յու րա քան չյուր ան ձ ի րա վունք ու նի նույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով դի մե լու 
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դա տա րան` Սահ մա նադ րու թյամբ, օ րենք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված 
կամ պայ մա նագ րով նա խա տես ված իր ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու-
թյան հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 քն նու թյան հետ կապ ված այլ 
ծախ սե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 102-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` պե տա կան տուր քի գանձ ման օբյեկտ նե րը, պե տա կան տուր քի չա փը և վճար ման կար-
գը սահ ման վում են « Պե տա կան տուր քի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 102-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա-
մա ձայն` դրա մա կան պա հանջ նե րով հայց ներ կա յաց նե լու հա մար պե տա կան տուր քի չա փը 
ո րոշ վում է հայ ցագ նի հի ման վրա, ի սկ նույն հոդ վա ծի 7-րդ մա սի հա մա ձայն` դրա մա կան և 
ոչ դրա մա կան պա հանջ ներ պա րու նա կող հայ ցա դի մու մով պե տա կան տուր քը հաշ վարկ վում 
և գանձ վում է յու րա քան չյուր պա հան ջի հա մար ա ռան ձին:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում պե տա կան տուր քը պե տա կան մար մին նե րի լի ա զո րու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց մամբ պայ մա նա վոր ված` նույն օ րեն քով սահ ման ված ծա ռա յու թյուն նե րի կամ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձան ցից Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան պե տա կան և (կամ) հա մայնք նե րի բյու ջե ներ մուծ վող օ րեն քով սահ ման ված 
պար տա դիր վճար է:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 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 տր վող հայ ցա դի-
մումն ե րի, դի մումն ե րի (...), դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո-
ղոք նե րի հա մար (...):

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն 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 րաքն նիչ 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 րաքն նիչ բո ղո քում նշ ված վի ճարկ վող գու մա րի 
ե րեք տո կո սի չա փով, ի սկ ե թե վի ճարկ վում են ա ռա ջին ա տյա 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, ա պա ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան հա րուց ված 
և բո ղո քարկ վող հայ ցի հայ ցագ նի ե րեք տո կո սի չա փով, 

բ) ոչ դրա մա կան պա հան ջի գոր ծե րով` բա զային տուր քի տաս նա պա տի կի չա փով, 
գ) հա տուկ վա րույթ նե րի գոր ծե րով` բա զային տուր քի ու թա պա տի կի չա փով: 
Ի րա 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 ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 36-րդ գլ խի 202-204-րդ հոդ ված նե րով սահ ման վել են 
հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մով կող մե րի հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան հի ման վրա դա-
տա րա նի՝ գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման վա րույ թը կար գա վո-
րող նոր մե րը, մի ա ժա մա նակ նշ ված վա րույթն ը նդ գրկ վել է հա տուկ վա րույ թի կար գով քնն-
վող գոր ծե րի կազ մում: 

Հա ման ման կար գա վո րում է սահ ման ված նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 236-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 10-րդ կե տով, հա մա ձայն ո րի՝ դա տա րա նը հա տուկ 
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վա րույ թի կար գով քն նում է հետ ևյալ գոր ծե րը. հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մով կող մե րի 
հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան հի ման վրա դա տա րա նի վճ ռի վե րա նայ ման վե րա բե րյալ 
գոր ծե րը: 

Վե րը նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը դա տա րան դի մե լու 
հա մար գանձ վող պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փե րը սահ մա նե լիս ո րո շա կի տար բե րակ ված 
մո տե ցում է ցու ցա բե րել դա տա րան ներ տր վող հայ ցա դի մումն ե րի, դի մումն ե րի, դա տա կան 
ակ տե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար՝ հաշ վի ա ռե լով մի շարք հան գա-
մանք ներ, ի նչ պի սին ե ն՝ ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի տե սա կը, քնն վող 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: Մաս նա վո րա պես` 
պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քով, թե ի նչ վա րույ թի կար գով է քնն վում տվյալ գոր ծը` 
տար բե րակ վել են հայ ցային և հա տուկ վա րույ թի կար գով քնն վող 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 ցային վա րույ թի կար գով քնն վող գոր ծե րի դեպ քում դրա մա կան և ոչ դրա մա կան 
պա հանջ նե րի հա մար:

 Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ յու րա քան չյուր գոր ծով վե-
րաքն նիչ բո ղո քի հա մար օ րեն քով սահ ման ված պե տա կան տուր քի գանձ ման դրույ քա չա փը 
ո րո շե լիս Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից պետք է հաշ վի ա ռն վեն վա րույ թի տե սա կը, պա
հան ջի բնույ թը, բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տի տե սա կը և բո ղո քարկ ման ծա վա լը: Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ մի այն նշ ված հան գա մանք նե րը պար զե լու պա րա գա յում է 
հնա րա վոր ո րո շել վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար օ րեն քով սահ ման ված և գանձ ման են թա կա 
պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փը, ը ստ այդմ՝ լու ծել վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու 
հար ցը:

Տ վյալ դեպ քում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ Դա տա րա նի 05.08.2016 
թվա կա նի վճի ռը բո ղո քար կե լիս Ար մեն Ա զի զյա նի կող մից վճար ման են թա կա պե տա կան 
տուր քի չա փը պետք է հաշ վարկ վեր և վճար վեր դրա մա կան պա հան ջի գոր ծե րով սահ ման-
ված պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փին հա մա պա տաս խան, հաշ վի չի ա ռել, որ սույն գոր ծով 
վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քարկ ված վճի ռը ոչ թե կա յաց վել է դրա մա կան պա հան ջով 
ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի քն նու թյան ար դյուն քով, այլ` կող մե րի հաշ տու թյան հա մա ձայ-
նու թյան հի ման վրա Դա տա րա նի 02.04.2014 թվա կա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռի վե-
րա նայ ման վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի քն նու թյան ար-
դյուն քում: Ը նդ ո րում, վե րո հի շյալ դի մու մը քն նու թյան է ա ռն վել հա տուկ վա րույ թի կար գով: 

 Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հար կա դիր կա տա րո ղի դի-
մու մով վճ ռի հար կա դիր կա տար ման ըն թաց քում կող մե րի միջև կնք ված հաշ տու թյան հա մա-
ձայ նու թյան հի ման վրա դա տա րա նի վճ ռի վե րա նայ ման վա րույ թով կա յաց ված վճի ռը բո ղո-
քար կե լիս ան ձը պար տա վոր է վճա րել հա տուկ վա րույ թի գոր ծե րով վե րաքն նիչ բո ղոք նե րի 
հա մար սահ ման ված դրույ քա չա փով պե տա կան տուրք՝ բա զային տուր քի ու թա պա տի կի չա
փով:

 Վե րը նշ վա ծը հաշ վի առ նե լով և դրանք հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս տե րի հետ՝ Վճ-
ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով հա կընդ դեմ հայ-
ցով պա տաս խա նող Ար մեն Ա զի զյա նը ոչ թե բո ղո քար կել է Դա տա րա նի 02.04.2014 թվա կա-
նի վճի ռը, ո րը կա յաց վել է դրա մա կան պա հան ջի քն նու թյան ար դյուն քով, այլ Դա տա րա նի՝ 
05.08.2016 թվա կա նի վճի ռը, ո րը կա յաց վել է հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի հի ման վրա՝ 
հա տուկ վա րույ թի կար գով գոր ծի քն նու թյան ար դյուն քում: Տվյալ դեպ քում բո ղո քա բե րի 
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կող մից ներ կա յաց վել է 10.000 ՀՀ դրամ վճար ված լի նե լու փաս տը հա վաս տող պե տա կան 
տուր քի վճար ման ան դոր րա գիր, ին չը նշա նա կում է, որ բո ղո քա բե րի կող մից ամ բող ջու թյամբ 
վճար վել է բո ղո քարկ ված դա տա կան ակ տի հա մար օ րեն քով սահ ման ված չա փով պե տա-
կան տուր քը, ին չը, սա կայն, ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից: Հետ ևա բար Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ան հիմն է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն եզ րա հան գու մը, 
որ Դա տա րա նի կող մից հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մով կող մե րի հաշ տու թյան հա մա ձայ-
նու թյան հի ման վրա օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռի վե րա նայ ման ար դյուն քով կա յաց ված` 
05.08.2016 թվա կա նի վճ ռի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լիս Ար մեն Ա զի զյա նը պար-
տա վոր էր վճա րել դրա մա կան պա հան ջով սահ ման ված հա մա պա տաս խան դրույ քա չա փով 
պե տա կան տուրք: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, 
չկի րա ռե լով « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տի «գ» են թա-
կե տը, ան հիմն կեր պով վե րա դարձ րել է Ար մեն Ա զի զյա նի ներ կա յաց րած վե րաքն նիչ բո ղո-
քը և վեր ջի նիս զր կե լով Դա տա րա նի 05.08.2016 թվա կա նի վճի ռը վե րաքն նու թյան կար գով 
բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյու նից՝ սահ մա նա փա կել է նրա՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ, 
63-րդ հոդ ված նե րով և Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը՝ ար դյուն քում թույլ տա լով այն պի սի դա տա կան սխալ, ո րը 
խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում 
է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 29.08.2018 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու 
մա սին» ո րո շու մը են թա կա է վե րաց ման: 

 Մի ա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, որ 29.08.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նը չի ան դրա դար ձել վե րաքն նիչ բո ղոք բե րած ան ձի՝ օ րեն քով սահ ման ված բո ղո-
քարկ ման ժամկ ե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը հար գե լի ճա նա չե լու մա սին միջ նոր դու թյա նը, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րը նշ ված ո րո շու մը վե րաց վե լու դեպ քում այդ հար ցը 
են թա կա է լուծ ման բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու փու լում:

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 
ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
րա նի 29.08.2018 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ԱՎԴ2/1046/03/16
դա տա րա նի ո րո շում  2019թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ  Ա ՎԴ2/1046/03/16  
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ս. Թո րո սյան
 Դա տա վոր ներ՝ Ն. Բար սե ղյան
 Տ. Նա զա րյան

 
ՈՐՈՇՈւՄ

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
զե կու ցող Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ

2019 թվա կա նի հու լի սի 26-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով ը ստ դի մու մի «Ար մեն Տել» ՓԲԸ-ի (ի րա վա հա ջորդ՝ 

« Վե ոն Ար մե նի ա» ՓԲԸ)՝ 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 կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու պա հան ջի մա սին, 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 05.12.2018 թվա կա-
նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ « Վե ոն Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի 
(այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) ներ կա յա ցու ցիչ Լի լի Ի վա նո վայի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` «Ար մեն Տել» ՓԲԸ-ն պա հան ջել է Մա րի նե Սա հա կյա նից 35.313 ՀՀ 

դրամ բռ նա գան ձե լու մա սին ար ձա կել վճար ման կար գադ րու թյուն:
ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նը (դա-

տա վոր` Ս. Սա հա կյան) 30.11.2016 թվա կա նին ար ձա կել է վճար ման կար գադ րու թյուն: 
Ըն կե րու թյու նը 26.06.2018 թվա կա նին դի մում է ներ կա յաց րել դա տա րան՝ պա հան ջե լով 

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 տրա մադ րել կա տա րո ղա կան թերթ:
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ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա-
տա վոր` Ս. Սա հա կյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 12.09.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ դի մու մը 
մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
05.12.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան միջ նոր դու թյու նը՝ դա տա կան ակ տի բո ղո-
քարկ ման բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ, բա վա րար վել է, և վե րաքն-
նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը 
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կի րա ռել է « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9րդ հոդ

վա ծը, ո րը չպետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր
քի 236րդ հոդ վա ծը և 368րդ հոդ վա ծի 5րդ մա սը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, կի րա ռե լով « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ-

վա ծը և ար ձա նագ րե լով, որ վե րաքն նիչ բո ղո քին չի կց վել պե տա կան տուր քի վճա րու մը հա-
վաս տող ա պա ցույց, մինչ դեռ պե տա կան տուր քը հա տուկ վա րույ թի գոր ծե րով բո ղո քարկ ման 
դեպ քում կազ մում է 8.000 ՀՀ դրամ, հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 236-րդ հոդ վա ծը սպա ռիչ սահ մա նում է հա տուկ վա-
րույ թի կար գով քնն վող գոր ծե րի ցան կը: Այ սինքն, տվյալ դեպ քում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 236-րդ հոդ վա ծը են թա կա չէր կի րառ ման, քա նի որ հայց վո րը 
բո ղո քար կել էր կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե-
տը վե րա կանգ նե լու մա սին ո րո շու մը, ո րը չի վե րա բե րում հա տուկ վա րույ թի կար գով քնն վող 
գոր ծե րին:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 05.12.2018 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը»: 

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն-

դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող 
է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ 
կի րա ռու թյան հա մար, քա նի որ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց 
թողն ված ժամկ ետ նե րը վե րա կանգ նե լու և կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ 
դի մումն ե րով պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն կի րա ռե լու խնդ րի կա պակ ցու թյամբ 
առ կա է ի րա վուն քի զար գաց ման խն դիր,

2) ա ռեր ևույթ առ կա է մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմն ա րար խախ տում 
այն հիմն ա վոր մամբ, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տր վել « Պե տա կան տուր քի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 236-
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րդ հոդ վա ծի, 368-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի այն պի սի խախ տում, ո րը խա թա րել է ար դա րա դա-
տու թյան բուն է ու թյու նը:

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. ա րդյո՞ք օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռի 
ու ժ ստա ցած վճար ման կար գադ րու թյան հի ման վրա կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման 
ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ ե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ դի մու մի և դրա կա
պակ ցու թյամբ կա յաց ված ո րո շում ե րի դեմ բեր ված վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար բո ղոք բե
րող ան ձի վրա կա րող է դր վել պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյուն: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի 
ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ 
ժամկ ե տում քն նու թյան ի րա վունք:

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

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց ված ո րոշ մամբ ար դեն ի սկ ար ձա նագ րել է, 
որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցի այի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րով ամ րագր ված 
ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե կը դա տա կան 
ակ տե րի բո ղո քարկ ման ի րա վունքն է: Բո ղո քարկ ման ի նս տի տուտն ի րա վա կան մի ջոց է, 
ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո շա կի ըն թա ցա կար գի մի ջո ցով գործ նա կա նում ա պա հո-
վել դա տա կան սխալ նե րի բա ցա հայ տու մը և ո ւղ ղու մը` դրա նով ի սկ նպաս տե լով ար դա րա-
դա տու թյան նպա տակ նե րի գործ նա կա նում ի րա կա նաց մա նը (տե՛ս, ի թիվս այլ նի, Սու սան
նա Ա րա րա տի Միր զո յանն ը նդ դեմ Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նի թիվ Ա ՐԱԴ/0170/02/14 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի ո րո շու մը, « Ֆասթ 
Սփ լայ» ՍՊԸն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի 
թիվ ՎԴ3/0347/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 04.03.2015 թվա կա նի ո րո
շու մը, Վար դան Աբ րա հա մյանն ը նդ դեմ «Արդ շին բանկ» ՓԲԸի թիվ ԵԴ/17609/02/18 քա ղա քա
ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 19.04.2019 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա լով սույն 
ո րոշ մամբ բարձ րաց ված հար ցադր մա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում պե տա կան տուր քը պե տա կան մար մին նե րի լի ա զո րու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց մամբ պայ մա նա վոր ված` նույն օ րեն քով սահ ման ված ծա ռա յու թյուն նե րի կամ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձան ցից Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան պե տա կան և (կամ) հա մայնք նե րի բյու ջե ներ մուծ վող օ րեն քով սահ ման ված 
պար տա դիր վճար է:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 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 տր վող հայ ցա դի-
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մումն ե րի, դի մումն ե րի (...), դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո-
ղոք նե րի հա մար (...): 

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տի «ա», «բ» և «գ» են-
թա կե տե րի հա մա ձայն` ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան ներ տր վող հայ ցա դի մումն ե րի, դի մում-
նե րի, դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար, ի նչ-
պես նաև դա տա րա նի կող մից տր վող փաս տաթղ թե րի պատ ճեն ներ (կրկ նօ րի նակ ներ) տա լու 
հա մար  պե տա կան տուր քը գանձ վում է հետ ևյալ դրույ քա չա փե րով՝ դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տե րի դեմ վե րաքն նիչ 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 րաքն նիչ բո ղո քում նշ ված վի ճարկ վող գու մա րի 
ե րեք տո կո սի չա փով, ի սկ ե թե վի ճարկ վում են ա ռա ջին ա տյա 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, ա պա ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան հա րուց ված 
և բո ղո քարկ վող հայ ցի հայ ցագ նի ե րեք տո կո սի չա փով, 

բ) ոչ դրա մա կան պա հան ջի գոր ծե րով` բա զային տուր քի տաս նա պա տի կի չա փով, 
գ) հա տուկ վա րույթ նե րի գոր ծե րով` բա զային տուր քի ու թա պա տի կի չա փով:
 Վե րը նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը « Պե տա կան տուր քի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քով հս տակ սահ մա նել է պե տա կան տուր քի գանձ ման օբյեկտ նե րը, պե տա-
կան տուր քի չա փը և վճար ման կար գը: Մաս նա վո րա պես՝ « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծով սպա ռիչ ամ րագր վել են ի նչ պես դա տա րան դի մե լու հա մար պե տա-
կան տուր քի գանձ ման օբյեկտ նե րը, այն պես է լ՝ գանձ վող պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փե-
րը: Ը նդ ո րում օ րենս դի րը վե րը նշ վա ծը սահ մա նե լիս ո րո շա կի տար բե րակ ված մո տե ցում է 
ցու ցա բե րել դա տա րան ներ տր վող հայ ցա դի մումն ե րի, դի մումն ե րի, դա տա կան ակ տե րի դեմ 
վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար՝ հաշ վի առ նե լով մի շարք հան գա մանք ներ, ի նչ-
պի սիք ե ն՝ ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի տե սա կը, քնն վող 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 ա սած` պայ մա նա վոր-
ված այն հան գա ման քով, թե ի նչ վա րույ թի կար գով է քնն վում տվյալ գոր ծը` տար բե րակ վել 
են հայ ցային և հա տուկ վա րույ թի կար գով քնն վող 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 ցային 
վա րույ թի կար գով քնն վող գոր ծե րի դեպ քում դրա մա կան և ոչ դրա մա կան պա հանջ նե րի հա-
մար: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ի րա վա կան գնա հա տա-
կան տա լով պե տա կան տուր քի գանձ ման օբյեկտ նե րին, ար ձա նագ րել է, որ « Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քը պե տա կան տուր քի գանձ ման օբյեկտ, այ սինքն` պե տա կան 
մար մին նե րի լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց մամբ պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն է դի-
տար կում, մաս նա վո րա պես, դա տա րան տր վող հայ ցա դի մումն ե րի, դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի քն նու թյու նը: Այդ ի սկ նկա տա ռու մով ՀՀ վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ պե տա կան տուր քի հաշ վարկ ման հիմքն այն գույ քային կամ 
ոչ գույ քային պա հանջն է, ո րով ան ձը դի մել է դա տա րան` իր ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան 
շա հե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով` ար դյուն քում ա կն կա լե լով ներ կա յաց ված պա հան ջի 
ը ստ է ու թյան քն նու թյուն և լու ծում: Այ սինքն` պե տա կան տուր քի գան ձում ի րա կա նաց վում 
է ոչ թե դա տա րա նի ցան կա ցած գոր ծո ղու թյան, այլ այն գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար, ո րոնց 
ար դյուն քում վերջ նա կան դա տա կան ակ տի կա յաց մամբ քն նարկ վում և լուծ վում է ներ կա յաց-
ված գույ քային կամ ոչ գույ քային պա հան ջը: Հետ ևա բար, այն դեպ քում, ե րբ դա տա րան դի-
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մած ան ձը հայ ցում է դա տա րա նի որ ևէ գոր ծո ղու թյան ի րա կա նա ցում, ո րն ան մի ջա կա նո րեն 
պայ մա նա վոր ված չէ ներ կա յաց ված գույ քային կամ ոչ գույ քային պա հան ջի լուծ ման հետ, 
այլ ո ւղղ ված է վա րույ թի կա նո նա վոր ըն թացքն ա պա հո վե լուն, թե կուզև այդ գոր ծո ղու թյան 
հայ ցումն ի րա կա նաց վում է բո ղո քարկ ման ըն թա ցա կար գի մի ջո ցով, այ նո ւա մե նայ նիվ, պե-
տա կան տուր քի գանձ ման օբյեկ տը և հաշ վարկ ման հիմ քը, ը ստ է ու թյան, բա ցա կա յում են, 
հետ ևա բար բա ցա կա յում է նաև պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյու նը (տե՛ս, 
« Ռեք վի եմ» ՍՊԸն ը նդ դեմ « Մե գա րոն» ՍՊԸի թիվ Ե ՇԴ/1017/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 11.03.2015 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Անդ րա դառ նա լով կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված 
ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ դա տա րան ներ կա յաց վող դի մումն ե րի և դրանց կա-
պակ ցու թյամբ կա յաց ված ո րո շումն ե րի դեմ բեր ված բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուր քի 
գանձ ման հար ցին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել հետ ևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա-
ձայն՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը, ի նչ պես նաև դա տա րա նի պա հանջ նե րը 
կա տար ման հա մար պար տա դիր են դրանց հաս ցե ա 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 օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան թեր թը տր վում է՝ դա տա րա նի վճիռ նե րի, դա տավ ճիռ նե-
րի, ո րո շումն ե րի և դա տա րա նի ար ձա կած վճար ման կար գադ րու թյուն նե րի հի ման վրա:

 « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցի-պա հան ջա տի րոջ կող մից կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման 
ներ կա յաց նե լու ժամկ ե 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:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ պա հան ջա տե րը բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին դի մու մը 
ներ կա յաց նում է կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րան: Դա տա րա նը դի մու մը քն նում է 
այն ստա նա լու օր վա նից տաս նօ րյա ժամկ ե տում: Պա հան ջա տե րը և պար տա պա նը պատ շաճ 
ձևով տե ղե կաց վում են դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին: Նրանց չներ կա յա-
նալն ար գելք չէ դի մու մի քն նու թյան հա մար:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ դի մու մի քն նու թյան ար դյունք նե րով դա տա րա նը կա յաց նում է ո րո շում:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է բո ղո քարկ վել:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 361-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված են 
վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի ո րո շումն ե-
րը, ո րոն ցից, ի թիվս այլ նի, հան դի սա նում է նաև կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ-
կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյան քն նու թյան ար դյուն-
քով կա յաց ված ո րո շու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ կա տա րո ղա կան թեր թի տրա մադ րու մը կոչ ված 
է կա տա րո ղա կան վա րույ թի մի ջո ցով ա պա հո վե լու օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան 
ակ տի կա տար ման գոր ծըն թա ցը, ի նչն իր հեր թին հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մա-
սը: Մաս նա վո րա պես՝ Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն՝ 
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Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում ամ րագր ված ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը 
կդառ նա վե րա ցա կան, ե թե պե տու թյան ի րա 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: Ա վե լին, ե թե Կոն վե ցի այի 6-րդ հոդ վածն ա ռանց պաշտ պա նու թյան թող նի, դա տա կան 
ակ տե րի ի կա տար ա ծու մը, ա պա դա, հա վա նա բար, կհան գեց նի այն պի սի ի րո ղու թյան, որ 
ան հա մա տե ղե լի կլի նի ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզ բունք նե րի հետ, ո րը պայ մա նա վոր-
վող պե տու թյուն նե րը պար տա վոր վել են պահ պա նել Կոն վեն ցի ան վա վե րաց նե լիս (տե՛ս, 
Բուր դով ը նդ 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 ը նդ 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, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ օ րենս 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 ժամկ ե տը 
վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ դա տա րան տր վող դի մումն ե րի հա մար: Մաս նա վո րա պես՝ 
պայ մա նա վոր ված այդ դի մումն ե րի քն նու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյամբ՝ տվյալ դի մու մի քն-
նու թյան հա մար օ րենս դի րը սահ մա նել է ա ռա վել սեղմ ժամկ ետ՝ 10 օր, դի մու մը ստա նա լու 
օր վա նից՝ մի ա ժա մա նակ ի րա 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 (տ վյալ դեպ քում՝ դա տա րա նի ո րո շու-
մը): Ը նդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վե րը նշ ված վա րույթն ան մի ջա կա նո-
րեն ո ւղղ ված չէ որ ևէ վե ճի լուծ մա նը կամ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի պարզ մա նը: 
Տվյալ դեպ քում դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով գոր ծի քն նու թյունն ար դեն 
ի սկ ա վարտ վել է և դա տա րա նի մի ակ գոր ծո ղու թյու նը կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման 
ներ կա յաց նե լու ժամկ ե 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 նշ վա 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 օբյեկ տը, ը ստ այդմ՝ նաև պե տա կան 
տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ կա տա րո ղա կան թեր թը կա-
տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու և կա տա րո ղա կան թերթ 
տրա մադ րե լու մա սին դի մումն ե րով « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով առ կա չէ պե-
տա կան տուր քի գանձ ման օբյեկ տը, որ պի սի պայ ման նե րում դի մող նե րի վրա չի կա րող դր վել 
վե րը նշ ված գոր ծե րով կա յաց ված դա տա կան ակ տը վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քար կե լու 
հա մար պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ «Ար մեն Տել» ՓԲԸ-ն, 29.11.2016 թվա կա նին դի մե լով 
դա տա րան, պա հան ջել է Մա րի նե Սա հա կյա նից 35.313 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու մա սին ար-
ձա կել վճար ման կար գադ րու թյուն (գ.թ. 1): Դա տա րա նը 30.11.2016 թվա կա նին ար ձա կել է 
վճար ման կար գադ րու թյուն (գ.թ. 19): Ըն կե րու թյու նը 26.06.2018 թվա կա նին դի մում է ներ կա-
յաց րել դա տա րան՝ նշե լով, որ Դա տա րա նը չի տրա մադ րել կա տա րո ղա կան թերթ, հետ ևա-
բար խնդ րել է հար գե լի հա մա րել կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու հա-
մար բաց թողն ված ժամկ ե տը և տրա մադ րել կա տա րո ղա կան թերթ (գ.թ. 25):

 Դա տա րա նը 12.09.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան դի մու մը մեր ժել է՝ պատ ճա-
ռա բա նե լով, որ թիվ Ա ՎԴ2/1046/03/16 վճար ման կար գադ րու թյունն ու ժի մեջ մտած վճ ռի ո ւժ 
է ստա ցել 14.03.2017 թվա կա նին, ին չի մա սին «Ար մեն Տել» ՓԲԸ-ն տե ղե կաց վել է 30.03.2017 
թվա կա նին, սա կայն վեր ջի նիս կող մից օ րեն քով սահ ման ված ժամկ ե տում կա տա րո ղա կան 
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թերթ տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ դի մում չի ներ կա յաց վել, հետ ևա բար կա տա րո ղա կան թեր-
թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամկ ե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը չի կա րող հա մար վել 
հար գե լի (գ.թ. 36-37): 

Ըն կե րու թյու նը 14.11.2018 թվա կա նին ներ կա յաց րել է վե րաքն նիչ բո ղոք՝ պա հան ջե լով 
« բե կա նել Դա տա րա նի 12.09.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար-
ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նել»: Մի ա ժա մա նակ Ըն կե րու թյան 
կող մից ներ կա յաց վել է միջ նոր դու թյուն՝ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը 
հար գե լի հա մա րե լու մա սին (գ.թ. 45-48)։ 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 05.12.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ-
ման բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րել 
է, ի սկ վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ րել՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ «ի խախ տումն ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի, բո ղո քին չի կց-
վել պե տա կան տուր քի վճա րու մը կա տա րե լու փաս տը հա վաս տող ա պա ցույց (« Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ 
վե րաքն նիչ բո ղոք նե րի հա մար` պե տա կան տուր քը գանձ վում է հա տուկ վա րույ թի գոր ծե րով 
բա զային տուր քի ու թա պա տի կի չա փով, այ սինքն 8.000 ՀՀ դրամ), չի ներ կա յաց րել նաև ար-
տո նու թյուն կի րա ռե լու վե րա բե րյալ որ ևէ միջ նոր դու թյուն` գույ քային դրու թյու նը հիմն ա վո րող 
ա պա ցույց նե րի ու ղեկց մամբ»: Մի ա ժա մա նակ տվյալ ո րոշ մամբ սահ ման վել է 15-օ րյա ժամ-
կետ՝ վե րաքն նիչ բո ղո քում թույլ տր ված խախ տումն ե րը վե րաց նե լու և այն կր կին ներ կա յաց-
նե լու հա մար (գ.թ. 59)։

Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա լով Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հանգ ման հիմն ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա-
նագ րում է հետ ևյա լը.

Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Ըն կե րու թյու նը վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քար կել 
է Դա տա րա նի 12.09.2018 թվա կա նի ո րո շու մը, ո րը կա յաց վել է կա տա րո ղա կան թեր թը կա-
տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու և կա տա րո ղա կան թերթ 
տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ դի մու մի քն նու թյան ար դյուն քով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հիմն է գնա հա տում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա-
բա նու թյու նը, որ ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար պե տա կան տուր քը են թա կա էր 
վճար ման հա տուկ վա րույ թի գոր ծե րով բա զային տուր քի ու թա պա տի կի չա փով: 

Այս պես. ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 236-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն՝ դա տա րա նը հա տուկ վա րույ թի կար գով քն նում է հետ ևյալ գոր ծե րը.

1) ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի հաս տատ ման վե րա բե րյալ գոր-
ծե րը.

2) շար ժա կան գույ քը տի րա զուրկ ճա նա չե լու և դրա նկատ մամբ դի մո ղի սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րը.

3) ան չա փա հա սին լրիվ գոր ծու նակ ճա նա չե լու (է ման սի պա ցի ա) գոր ծե րը.
4) քա ղա քա ցուն ան գոր ծու նակ կամ սահ մա նա փակ գոր ծու նակ ճա նա չե լու, ան գոր ծու-

նակ ճա նաչ ված քա ղա քա ցուն գոր ծու նակ ճա նա չե լու կամ քա ղա քա ցու գոր ծու նա կու թյան 
սահ մա նա փա կումն ե րը վե րաց նե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րը.

5) քա ղա քա ցուն ան հայտ բա ցա կայող կամ մա հա ցած ճա նա չե լու գոր ծե րը.
6) ե րե խայի որ դեգր ման վե րա բե րյալ գոր ծե րը.
7) ան ձին հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պու թյուն ոչ հո ժա րա կամ հոս պի տա լաց ման են-
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թար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րը.
8) քա ղա քա ցուն բժշ կա կան հար կա դիր հե տա զո տու թյան և (կամ) բուժ ման են թար կե լու 

վե րա բե րյալ գոր ծե րը.
9) ը ստ ներ կա յաց նո ղի և օր դե րային կորց րած ար ժեթղ թե րով հա վաստ ված ի րա վունք-

նե րը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րը (կո չի վա րույթ).
10) հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մով կող մե րի հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան հի ման 

վրա դա տա րա նի վճ ռի վե րա նայ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րը.
11) ար տո նագր ված հաշ տա րա րի մաս նակ ցու թյամբ ար տա դա տա կան կար գով կնք ված 

հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րը:
 Վե րը նշ ված հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա-

կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 236-րդ հոդ վա ծում սպա ռիչ սահ մա նել է հա տուկ վա րույ-
թի կար գով քնն վող գոր ծե րի ցան կը, ո րոնց շար քում կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման 
ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու և կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ-
րե լու վե րա բե րյալ դի մումն ե րը չեն նե րառ վել, այ սինքն՝ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման 
ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լը և կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ-
րե լու վե րա բե րյալ դի մու մը չի հան դի սա նում հա տուկ վա րույ թի կար գով քնն վող գործ: 

Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման 
ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու և կա տա րո ղա կան թերթ տրա-
մադ րե լու վե րա բե րյալ դի մու մի քն նու թյան ար դյուն քում ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի կող-
մից կա յաց ված դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նող ան ձի վրա չի կա րող 
դր վել հա տուկ վա րույ թի գոր ծե րի հա մար սահ ման ված դրույ քա չա փով պե տա կան տուրք 
վճա րե լու պար տա կա նու թյուն, որ պի սի պայ ման նե րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի հի շյալ եզ-
րա հան գու մը չի բխում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի վկա յա կոչ ված 
ի րա վա կար գա վո րու մից:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ կա տա րո-
ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու և կա-
տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ դի մու մի քն նու թյան ար դյուն քում ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նի կող մից կա յաց ված դա տա կան ակ տի դեմ ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ 
բո ղո քի հա մար պե տա կան տուր քը վճար ված չլի նե լը, ի նչ պես նաև պե տա կան տուր քի գծով 
ար տո նու թյուն կի րա ռե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյան առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու-
նը որ ևէ նշա նա կու թյուն չու նեն Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցի 
լուծ ման հա մար, քա նի որ Ըն կե րու թյու նը վե րը շա րադր ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե 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 օբյեկ տի բա ցա կա յու թյան հիմ քով:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
կող մից թույլ է տր վել « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի, ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 236-րդ հոդ վա ծի և 368-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի խախ-
տում, ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը, քա նի որ ոչ ի րա վա չա փո րեն վե-
րա դարձ նե լով Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սահ մա նա փա կել 
է Ըն կե րու թյան՝ բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նը՝ ար դյուն քում 
զր կե լով վեր ջի նիս վե րա դաս դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քից:

 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա մա-
րում է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
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օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
 

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
րա նի 05.12.2018 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը: 

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

 
ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան   Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԱՆԴ/2525/02/16
 դա տա րա նի ո րո շում        2019թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ  Ե ԱՆԴ/2525/02/16
 Նա խա գա հող դա տա վոր` Ն. Մար գա րյան
 Դա տա վոր ներ` Ա. Մխի թա րյան
 Ա. Մկրտ չյան

 Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող  Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ 
զե կու ցող Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի հու նի սի 20-ին 
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Հրա նուշ Ե րի ցյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ 

քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 22.10.2018 թվա կա նի « Պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա-
ժամկ ե տե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը և վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա-
սին» ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Կա րեն Սու քո յա նի ը նդ դեմ Հրա նուշ Ե րի ցյա նի՝ գու մա րի բռ-
նա գանձ ման պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը. 
Դի մե լով դա տա րան` Կա րեն Սու քո յա նը պա հան ջել է Հրա նուշ Ե րի ցյա նից բռ նա գան ձել 

85.043.000 ՀՀ դրամ` որ պես պարտ քի գու մար, 85.043.000 ՀՀ դրա մի նկատ մամբ 18.06.2016 
թվա կա նից մինչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օ րը հաշ վար կել ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տո կոս ներ, ի նչ պես նաև բռ նա գան ձել 
200.000 ՀՀ դրամ նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը: 

Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Բա դի րյան) 
(այ սու հետ` Դա տա րան) 19.06.2018 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է: 
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ն. Մար գա-
րյան, դա տա վոր ներ՝ Ա. Մխի թա րյան, Ա. Մկրտ չյան) 30.08.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Հրա-
նուշ Ե րի ցյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է՝ տրա մադ րե լով ժամկ ետ՝ վե րաքն նիչ բո-
ղո քում թույլ տր ված խախ տումն ե րը վե րաց նե լու և վե րաքն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նե լու 
հա մար:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
22.10.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Հրա նուշ Ե րի ցյա նի՝ պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա-
ժամկ ե տե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը և վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մերժ վել են: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Հրա նուշ Ե րի ցյա նը: 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Կա րեն Սու քո յա նը: 

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, փաս տարկ նե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21րդ հոդ

վա ծը, « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 368րդ հոդ վա ծի 5րդ մա սը և 372րդ հոդ վա ծի 1ին 
մա սի 1ին կե տը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ պե տա կան տուր քի հաս կա ցու թյու նը, դրա 

տե սակ ներն ու դրույ քա չա փե րը, տուր քը գան ձե լու, վե րա դարձ նե լու, ար տո նու թյուն ներ 
տրա մադ րե լու կարգն ու պայ ման նե րը կար գա վոր վում են « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քով: Ը նդ ո րում, նշ ված օ րեն քը սպա ռիչ սահ մա նում է պե տա կան տուր քի գծով ար տո-
նու թյուն նե րը, ո րոնց մեջ առ կա չէ պե տա կան տուր քը մաս-մաս վճա րե լու տես քով ար տո նու-
թյուն, հետ ևա բար նշ ված ար տո նու թյու նը նաև չի կա րող կի րառ վել դա տա րան նե րի կող մից 
նման լի ա զո րու թյուն չու նե նա լու պատ ճա ռով:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ պե տա կան տուր քի վճա-
րու մը տա րա ժամկ ե տե լու միջ նոր դու թյան մեջ ո ւղ ղա կի նշ ված է ե ղել պե տա կան տուր քի 
վճար ման հար ցը լու ծել հե տա գա յում կա յաց վե լիք դա տա կան ակ տով: Այ սինքն, լի նե լով մե ծա-
հա սակ և թո շա կա ռու կին, տվյալ դեպ քում վե րաքն նիչ բո ղո քում նշե լով « տա րա ժամկ ե տել» 
բա ռը, Հրա նուշ Ե րի ցյա նը նկա տի է ու նե ցել պե տա կան տուր քի հե տաձ գու մը: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, կա մա յա կա նո րեն մեկ նա բա նե լով ներ կա յաց ված միջ նոր դու-
թյու նը, ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րած ան ձը, խնդ րե լով պե տա-
կան տուր քի վճար ման հար ցը կար գա վո րել դա տա կան ակ տով, ը ստ է ու թյան ներ կա յաց րել է 
պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու միջ նոր դու թյուն: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 22.10.2018 թվա կա նի « Պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամկ ե տե լու վե րա բե-
րյալ միջ նոր դու թյու նը և վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը: 

2.1. Կա րեն Սու քո յա նի վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ ա վո րում ե րը.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 22.10.2018 թվա կա նի ո րո շումն օ րի նա կան է և հիմն ա վոր ված, 

քա նի որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից թույլ չեն տր վել վճ ռա բեկ բո ղո քում նշ ված նյու-
թա կան և դա տա վա րա կան ի րա վուն քի խախ տումն ե րը: Մաս նա վո րա պես՝ վե րաքն նիչ բո-
ղոք բե րած ան ձի կող մից կր կին ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քում վե րաց ված չեն ե ղել 
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վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ մատ-
նանշ ված բո լոր խախ տումն ե րը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը. 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քի վա րույթ 

ըն դու նու մը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 394-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ, այն է` 

1) բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող 
է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ 
կի րա ռու թյան հա մար, քա նի որ « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի կա-
պակ ցու թյամբ առ կա է ի րա վուն քի զար գաց ման խն դիր,

2) ա ռեր ևույթ առ կա է մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմն ա րար խախ տում 
այն հիմն ա վոր մամբ, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տր վել « Պե տա կան տուր քի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 368-
րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի և 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի այն պի սի խախ տում, ո րը 
խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը:

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ այն դեպ քե րին, ե րբ որ պես պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյան կի րա ռում 
ան ձի կող մից ներ կա յաց վել է պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամ ե տե լու միջ նոր դու
թյուն:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի 
ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ 
ժամկ ե տում քն նու թյան ի րա վունք:

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

Եվ րո պայի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տե ի 07.02.1995 թվա կա նի թիվ R(95)5 հանձ-
նա րա րա կա նի 1-ին հոդ վա ծի (a) կե տով նա խա տես ված սկզ բուն քի հա մա ձայն` պետք է առ կա 
լի նի վե րա դաս դա տա րա նի (ե րկ րորդ ա տյա նի դա տա րան) կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի 
(ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան) ցան կա ցած ո րոշ ման վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյուն: 

Այս կա պակ ցու թյամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ Մար դու ի րա-
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` ՄԻ ԵԴ) նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա-
ձայն` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի բաղ-
կա ցու ցիչ մասն է: Այ նո ւա մե նայ նիվ, այդ ի րա վուն քը բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել 
սահ մա նա փա կումն ե րի: Այդ սահ մա նա փա կումն ե րը թույ լատր վում են, քա նի որ մատ չե լի ու-
թյան ի րա վունքն իր բնույ թով պա հան ջում է պե տու թյան կող մից ո րո շա կի կար գա վո րումն եր: 
Այս ա ռու մով պե տու թյու նը ո րո շա կի հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն ու նի: Դա տա րա նի մատ-
չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ այն չխախ տի 
կամ զր կի ան ձին մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քից այն պես կամ այն աս տի ճան, որ խախտ վի 
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այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը: Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը 
չի կա րող հա մա տե ղե լի լի նել Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հետ, ե թե այն ի րա վա չափ նպա-
տակ չհե տապն դի և ե թե չլի նի ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րի և հե-
տապնդ վող նպա տակ նե րի միջև հա մա չա փու թյան ա ռու մով (տե´ս, Ashingdane v. The United 
Kingdom, թիվ 8225/78 գան գա տով ՄԻ ԵԴ 28.05.1985 թվա կա նի վճի ռը, կետ 57):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն ե րում բազ միցս փաս տել է, 
որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ե րաշ խա վոր ված են ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու-
թյան և ար դար դա տաքն նու թյան հիմն ա կան ի րա վունք նե րը, ո րոնց կար ևոր բա ղադ րիչ նե-
րից մե կը բո ղո քարկ ման ի րա վունքն է: Բո ղո քարկ ման ի նս տի տուտն ի րա վա կան մի ջոց է, 
ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո շա կի ըն թա ցա կար գի մի ջո ցով գործ նա կա նում ա պա հո-
վե լու դա տա կան սխալ նե րի բա ցա հայ տու մը և ո ւղ ղու մը` դրա նով ի սկ նպաս տե լով ար դա րա-
դա տու թյան նպա տակ նե րի գործ նա կա նում ի րա կա նաց մա նը (տե՛ս, ի թիվս այլ նի, « Ֆասթ 
Սփ լայ» ՍՊԸն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի 
թիվ ՎԴ3/0347/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 04.03.2015 թվա կա նի ո րո
շու մը, Վար դան Աբ րա հա մյանն ը նդ դեմ «Արդ շին բանկ» ՓԲԸի թիվ ԵԴ/17609/02/18 քա ղա քա
ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 19.04.2019 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ-
սի ներ քո ան հրա ժեշտ է հա մակ ցու թյան մեջ մեկ նա բա նել « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծը, ի նչ պես նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 101-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա-
կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից (...):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 102-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` պե տա կան տուր քի գանձ ման օբյեկտ նե րը, պե տա կան տուր քի չա փը և վճար ման կար-
գը սահ ման վում են « Պե տա կան տուր քի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 102-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա-
ձայն` պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զա 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 օ րեն քով:

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

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պե տա կան տուր քի 
գծով կա րող են սահ ման վել հետ ևյալ ար տո նու թյուն նե րը` 

ա) պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զա տում.
բ) պե տա կան տուր քի նվա զե ցում.
գ) պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փի նվա զե ցում.
դ) պե տա կան տուր քի վճար ման ժամկ ե տի հե տաձ գում.
ե) պե տա կան տուր քը սահ ման ված ժամկ ե տում բյու ջե չգան ձե լու հա մար հաշ վարկ ված 

տույ ժե րի վճա րու մից ա զա տում, նվա զե ցում, դրանք վճա րե լու ժամկ ե տի հե տաձ գում: 
« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի «գ» կե տի հա մա ձայն`ա ռան ձին 

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

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{
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 Վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը, պե տա կան 
տուր քի վճա րու մը դա սե լով դա տա կան ծախ սե րի թվին, մի ա ժա մա նակ սահ մա նել է, որ դրա 
վճար ման չա փը և կար գը, այդ թվում՝ պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զա 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» ՀՀ օ րեն-
քով: Ը նդ ո րում, « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով օ րենս դի րը, ան դրա դառ նա լով 
պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն նե րի կի րառ մա նը, սպա ռիչ սահ մա նել է պե տա կան 
տուր քի ար տո նու թյան կի րառ ման տե սակ նե րը, այն է՝ պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զա-
տում, պե տա կան տուր քի նվա զե ցում, պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փի նվա զե ցում, պե տա-
կան տուր քի վճար ման ժամկ ե տի հե տաձ գում, պե տա կան տուր քը սահ ման ված ժամկ ե տում 
բյու ջե չգան ձե լու հա մար հաշ վարկ ված տույ ժե րի վճա րու մից ա զա տում, նվա զե ցում, դրանք 
վճա րե լու ժամկ ե տի հե տաձ գում: Այ սինքն՝ օ րենսդ րո րեն հս տակ սահ ման վել են պե տա կան 
տուր քի գծով այն բո լոր ար տո նու թյուն նե րը, ո րոնք կա րող են կի րառ վել դա տա րան նե րի կող-
մից, ի նչն իր հեր թին նշա նա կում է, որ բա ցի սահ ման ված ար տո նու թյուն նե րից՝ պե տա կան 
տուր քի գծով այլ ար տո նու թյուն կի րառ ման են թա կա չէ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն նե րը 
կոչ ված են ե րաշ խա վո րե լու յու րա քան չյու րի սահ մա նադ րո րեն ե րաշ խա վոր ված ար դար դա-
տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր հան դի սա ցող դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը և 
նպա տակ են հե տապն դում վե րաց նել ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան այն պի սի խո չըն-
դոտ նե րը, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են ան ձի մոտ հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րի բա ցա կա-
յու թյան պատ ճա ռով դա տա րան դի մե լու, վե րա դաս ա տյան բո ղոք ներ կա յաց նե լու ան հնա-
րի նու թյամբ: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ ի տար բե-
րու թյուն նախ կին ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ Նախ կին 
օ րենս գիրք), ո րն ըն դուն վել է 17.06.1998 թվա կա նին, ու ժի մեջ է մտել 01.01.1999 թվա կա նին 
և ու ժը կորց րել է 09.04.2018 թվա կա նին, պե տա կան տուր քի վճա րու մը « տա րա ժամկ ե տե լը»` 
որ պես պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն, գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի ի րա վա կար գա վո րումն ե րում առ կա չէ: Այ սինքն՝ որ պես պե տա կան տուր քի 
գծով ար տո նու թյուն՝ « պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամկ ե տե լը», չի կա րող կի րառ-
վել դա տա րան նե րի կող մից: Օ րենսդ րա կան նշ ված զար գա ցու մը պայ մա նա վոր ված է այն 
հան գա ման քով, որ Նախ կին օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը սահ մա նում էր, որ պե-
տա կան տուր քի չա փը սահ մա նե լու, դրա վճա րու մից ա զա տե լու, պե տա կան տուր քի վճա
րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ ե տե լու և դրա չա փը նվա զեց նե լու հար ցե րը լուծ վում են 
« Պե տա կան տուր քի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով, մինչ դեռ այդ ժա մա-
նա կա հատ վա ծում գոր ծող « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծը, սպա ռիչ 
սահ մա նե լով պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն նե րը, « պե տա կան տուր քի վճա րու մը 
տա րա ժամ ե տե լու» ար տո նու թյան կի րա ռում նույն պես չէր նա խա տե սում, ին չի հետ ևան-
քով պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամկ ե տե լու ար տո նու թյան կի րա ռու մը դա տա կան 
պրակ տի կա յում տա րաբ նույթ մեկ նա բան ման տե ղիք էր տա լիս: Ը ստ այդմ էլ` ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն ե րով ան դրա դառ նա լով « պե տա կան տուր քի 
վճա րու մը տա րա ժամ ե տե լու» ար տո նու թյան կի րառ ման հաս կա ցու թյա նը, ար ձա նագ րել 
էր, որ օ րենս դի րը, ի տար բե րու թյուն պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զա տե լու ձևով ար-
տո նու թյուն սահ մա նե լուն, դա տա րա նի հա մար ա ռա վել լայն հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն 
է սահ մա նել պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամկ ե տե լու կամ հե տաձ գե լու հար ցում: 
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Վեր ջինս պայ մա նա վոր ված է դա տա րա նի դե րով` որ պես ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց-
նող մարմն ի, ո րը մի ա ժա մա նակ պետք է ա պա հո վի ան ձի ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու-
թյան ի րա վուն քը (տե’ս, Դա վիթ Սաա կյանն ը նդ դեմ Լյու սա Սա հա կյա նի և մյուս նե րի, թիվ 
Ե ՔԴ/0820/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.05.2009 թվա կա նի 
ո րո շու մը ):

 Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել էր, որ պե տա կան տուր քի վճա րու-
մը տա րա ժամկ ե տե լու հաս կա ցու թյու նը և կի րառ ման կար գը են թա կա են սահ ման ման 
« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: Մինչ դեռ, « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քը, ո րն ըն դուն վել է 27.12.1997 թվա կա նին՝ մինչև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի ըն դու նու մը (17.06.1998 թվա կան), սահ մա նե լով (հոդ ված 21) պե տա կան տուր քի 
գծով ար տո նու թյուն նե րի տե սակ նե րը, որ պես այդ պի սին չի նա խա տե սել պե տա կան տուր քի 
վճար ման ժամկ ե տի տա րա ժամկ ե տու մը: Օ րենսդ րա կան նման բա ցը դա տա կան պրակ տի-
կա յում ո րոշ դեպ քե րում, ի նչ պես սույն գոր ծով, հան գեց նում է այդ հիմ քով պե տա կան տուր քի 
վճա րու մը տա րա ժամկ ե տե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն նե րի մերժ ման:(…)Օ րենսդ րա կան 
բա ցի հիմ քով ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի կա րող 
ա պա հո վել ող ջա միտ հա մա չա փու թյուն օգ տա գործ վող մի ջոց նե րի և նպա տա կի միջև, ը նդ-
հա կա ռա կը, կա րող է ան հաղ թա հա րե լի խո չըն դոտ հան դի սա նալ ար դա րա դա տու թյան մատ-
չե լի ու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման տե սան կյու նից: Հետ ևա բար, բո լոր այն դեպ քե րում, 
ե րբ ներ կա յաց վել է պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամ ե տե լու վե րա բե րյալ միջ-
նոր դու թյուն, դա տա րան ներն այն պետք է քն նար կեն և այդ հար ցով ո րո շում կա յաց նեն 
որ պես պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն (տե՛ս, 
Հայկ Դու նա մա լյանն ը նդ դեմ Վար դան, Ա վագ Սարգ սյան նե րի, Սու սան նա Գաբ րի ե լյա նի 
թիվ Ա ՐԱԴ/0043/02/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.08.2013 թվա
կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով իր դիր քո րո շու մը, մի ա ժա մա նակ ար ձա նագ-
րում է, որ ի տար բե րու թյուն Նախ կին օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի, ո րով նա խա-
տես վում էր, որ (…) պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամկ ե տե լու և դրա 
չա փը նվա զեց նե լու հար ցե րը լուծ վում են « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով, գոր ծող՝ 
09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նից ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 102-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով այլևս նա խա տես ված չէ պե-
տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամկ ե տե լու՝ պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն: Այ-
սինքն՝ գոր ծող ի րա վա կար գա վոր ման պայ ման նե րում օ րենս դի րը, ի թիվս այլ նի, սահ մա նել է 
մի այն պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու ար տո նու թյու նը: Հետ ևա բար վե րը նշ վա ծը 
հաշ վի առ նե լով և նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո վե լու ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան 
ի րա վուն քի լի ար ժեք ի րա կա նա ցու մը, ի նչ պես նաև հաշ վի առ նե լով, որ « տա րա ժամկ ե տել» 
բա ռը մեկ այլ բա ցատ րու թյամբ կի րառ վում է նաև որ պես հե տաձ գել, եր կա րաձ գել, վճար
ման կամ կա տար ման ժամ ե տը հե տաձ գել ա վե լի ու շ ժա մա նա կի նշա նա կու թյամբ՝1 Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ ներ կա յաց վել է պե տա կան տուր-
քի վճա րու մը տա րա ժամկ ե տե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն, դա տա րան ներն այն պետք է 

1  Տե՛ս «Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան», Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, 
Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, Երևան, 1980, «Հայոց լեզվի հոմանիշների 
բառարան», Աշոտ Մուրադի Սուքիասյան, Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, 
Երևան, 1967: 
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քն նար կեն և այդ հար ցով ո րո շում կա յաց նեն՝ ու սումն ա սի րե լով ներ կա յաց ված միջ նոր դու-
թյունն ամ բող ջու թյան մեջ՝ գնա հա տե լով դրա բո վան դա կու թյու նը: Եվ այն դեպ քե րում, ե րբ 
նման միջ նոր դու թյան բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ ան ձի կամքն ի վեր ջո ո ւղղ ված 
է պե տա կան տուր քի հե տաձգ մա նը, ա պա դա տա րան նե րի կող մից են թա կա է կի րառ ման 
պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու՝ օ րեն քով սահ ման ված ար տո նու թյու նը: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի նման հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև այն հան գա ման քով, որ գոր ծող 
ի րա վա կար գա վո րումն ե րում, ի թիվս այլ նի, նա խա տես վել է մի այն պե տա կան տուր քի վճա-
րու մը հե տաձ գե լու պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյան տե սա կը, ի սկ « պե տա կան տուր քի 
վճա րու մը տա րա ժամկ ե տե լը»՝ որ պես կի րառ ման են թա կա պե տա կան տուր քի գծով ար տո-
նու թյուն սահ ման ված չէ: 

Բա ցի այդ, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ բո ղո քը կազմ վում է գրա վոր՝ նույն օ րենսգր քի 16-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սում նշ ված պա հանջ նե րի պահ պան մամբ: Վե րաքն նիչ բո ղո քը պետք է լի նի ըն թեռ-
նե լի:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ բո ղո քում նշ վում են`(...) բո ղո քին կց վող փաս տաթղ թե րի ցան-
կը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա-
ձայն` բո ղո քին կց վում են պե տա կան տուր քը վճա րե լու, (…) մա սին ա պա ցույց նե րը։ Այն դեպ-
քե րում, ե րբ օ րեն քով նա խա տես ված է պե տա կան տուր քի վճար ման գծով ար տո նու թյուն, 
ա պա վե րաքն նիչ բո ղո քին կց վում է կամ բո ղո քում նե րառ վում է դրա վե րա բե րյալ միջ նոր դու-
թյու նը, ե թե բո ղոք բե րողն ա զատ ված չէ պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից։ 
(…):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե-
տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում 
վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե 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, ո րը 
մերժ վել է: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լուց հե տո բո ղո քում թույլ տր ված խախ տումն ե րը վե րաց-
նե լու ու ո րո շումն ստա նա լուց հե տո` վճ ռի դեմ ներ կա յաց ված բո ղո քով 15-օ րյա ժամկ ե տում, 
(…) սահ ման ված կար գով կր կին վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու դեպ քում այն հա մար վում 
է վե րաքն նիչ դա տա րան ներ կա յաց ված սկզբ նա կան ներ կա յաց ման օ րը։ Կր կին ներ կա յաց-
ված վե րաքն նիչ բո ղո քում առ կա խախ տումն ե րը վե րաց նե լու հա մար նոր ժամկ ետ չի տր վում։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե-
տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մերժ վում է, ե թե նույն օ րենսգր քի 371-րդ հոդ-
վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված ժամկ ե տում բո ղոք ներ կա յաց րած ան ձը ներ կա յաց րել է նոր 
վե րաքն նիչ բո ղոք, ո րում չի վե րաց րել վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ ման 
մեջ նշ ված բո լոր խախ տումն ե րը, կամ բո ղո քը ներ կա յաց րել է նույն օ րենսգր քի 371-րդ հոդ-
վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված ժամկ ե տի խախտ մամբ, կամ նույն օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա-
ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված ժամկ ե 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, ո րը մերժ վել է:
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 Վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան նոր մե րով սահ ման վել են վե րաքն նիչ բո ղոք 
ներ կա յաց նե լու կար գը, ի նչ պես նաև վե րաքն նիչ բո ղո քի ձևին և բո վան դա կու թյա նը ներ կա-
յաց վող պա հանջ նե րը: Ը նդ ո րում, օ րենս դիրն ամ րագ րել է այն բա ցա սա կան հետ ևանք նե-
րը, ո րոնք կա րող են վրա հաս նել այն պա րա գա յում, ե րբ բո ղոք բե րած ան ձը չի պահ պա նել 
վե րաքն նիչ 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: Միև նույն ժա մա նակ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը բո-
ղոք բե րող ան ձին հնա րա վո րու թյուն է տվել օ րեն քով սահ ման ված ժամկ ե տում վե րաց նել 
վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից մատ նանշ ված թե րու թյուն նե րը և վե րաքն նիչ բո ղո քը կր կին 
ներ կա յաց նել վե րաքն նիչ դա տա րան: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ան դրա դար ձել է վե րաքն-
նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու և այն կր կին ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան նոր մե րի վեր լու-
ծու թյա նը: Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ այն դեպ քե րում, ե րբ վե-
րաքն նիչ բո ղոք բե րած ան ձի կող մից չեն պահ պան վել վե րաքն նիչ բո ղո քին ներ կա յաց վող և 
օ րեն քով սահ ման ված պա հանջ նե րը, դա տա րա նը վե րա դարձ նում է վե րաքն նիչ բո ղո քը: Այն 
դեպ քե րում, ե րբ վե րաքն նիչ բո ղո քում թույլ տր ված խախ տումն ե րը վե րա բե րում են բո ղո քի 
ձևին և բո վան դա կու թյա նը, ա պա դա տա րա նը տրա մադ րում է օ րեն քով սահ ման ված ժամ-
կետ դրանք վե րաց նե լու և բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նե լու հա մար: Ը նդ ո րում, նշ ված ժամկ ե-
տը բո ղոք բե րած ան ձին տրա մադր վում է օ րեն քի ու ժով և են թա կա չէ որ ևէ սահ մա նա փակ-
ման: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րել է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քին ներ կա յաց վող 
պա հանջ նե րը, ը ստ է ու թյան, դա սա կարգ վում են եր կու խմ բի` ա ռա ջինն այն պայ ման ներն են, 
ո րոնք վե րա բե րում են վե րաքն նիչ բո ղո քի բո վան դա կու թյա նը և նե րա ռում են այն տե ղե կու-
թյուն նե րի շր ջա նա կը, ո րոնք պետք է ար տա ցոլ վեն վե րաքն նիչ բո ղո քում (…):

Երկ րորդն այն պայ ման ներն են, ո րոնք վե րա բե րում են բո ղո քին կց վող նյու թե րի ցան-
կին: Մաս նա վո րա պես` բո ղո քին կց վում են պե տա կան տուր քը վճա րե լու, բո ղո քի պատ ճեն նե-
րը` դա տա կան ա կտ կա յաց րած դա տա րա նին և գոր ծին մաս նակ ցող այլ ան ձանց ու ղար կե լու 
մա սին ա պա ցույց նե րը: Այն դեպ քե րում, ե րբ օ րեն քով նա խա տես ված է պե տա կան տուր քի 
վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամկ ե տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու հնա րա վո րու-
թյուն, ա պա վե րաքն նիչ բո ղո քին կց վում է (կամ բո ղո քում նե րառ վում է) դրա վե րա բե րյալ 
միջ նոր դու թյու նը: (…) (տե՛ս, Գե որ գի Ա վե տի սյանն ը նդ դեմ « Հան րա պե տա կան ա նաս 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 Ե ԷԴ/0327/02/17 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.03.2018 
թվա կա նի ո րո շու մը): 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Կա րեն Սու քո յա նը պա հան ջել է Հրա նուշ Ե րի ցյա նից 
հօ գուտ ի րեն բռ նա գան ձել 85.043.000 ՀՀ դրամ, ի նչ պես նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րը: Դա տա րա նի 19.06.2018 թվա կա նի վճ ռով 
Կա րեն Սու քո յա նի հայ ցը բա վա րար վել է (հա տոր 1-ին, գ.թ. 3-5, հա տոր 2-րդ, գ.թ. 78-83):

 Դա տա րա նի վճ ռի դեմ Հրա նուշ Ե րի ցյա նի կող մից 20.07.2018 թվա կա նին ներ կա յաց վել 
է վե րաքն նիչ բո ղոք (հիմք` փոս տային ծրար, հա տոր 2-րդ, գ.թ. 94): 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» 30.08.2018 թվա-
կա նի ո րոշ մամբ Հրա նուշ Ե րի ցյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է՝ տրա մադ րե լով 
ժամկ ետ՝ վե րաքն նիչ բո ղո քում թույլ տր ված խախ տումն ե րը, այդ թվում՝ պե տա կան տուր քը 
վճար ված չլի նե լը, վե րաց նե լու և վե րաքն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նե լու հա մար (հա տոր 
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2-րդ, գ.թ. 98-100):
Հ րա նուշ Ե րի ցյա նը 04.10.2018 թվա կա նին կր կին ներ կա յաց րել է վե րաքն նիչ բո ղոք: 

Մի ա ժա մա նակ Հրա նուշ Ե րի ցյա նը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ չի աշ խա տում, թո շա կա ռու է և 
տվյալ պա հին չու նի որ ևէ հնա րա վո րու թյուն պե տա կան տուր քի գու մար վճա րե լու հա մար, 
միջ նոր դել է տա րա ժամկ ե տել պե տա կան տուր քի գու մա րի վճա րու մը և այդ հար ցը լու ծել վճ-
ռով (հիմք` փոս տային ծրար, հա տոր 2-րդ, գ.թ. 108-111): 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, « Պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամկ ե տե լու և վե րաքն-
նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» 22.10.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ մեր ժե լով պե տա-
կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամկ ե տե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը և կր կին ներ կա յաց րած 
վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը, ար ձա նագ րել է, որ «(…) պե տա կան տուր քի վճար ման տա-
րա ժամկ ե տու մը նշա նա կում է` պե տա կան տուր քի վճա րում մաս-մաս և ո րո շա կի ժա մա նա-
կա հատ ված նե րում, մինչ դեռ բո ղո քա բե րը, միջ նոր դե լով տա րա ժամկ ե տել, չի նշել տա րա-
ժամկ ետ վճա րումն ե րի չա փը և ժա մա նա կա հատ վա ծը, ա վե լին` բո ղո քա բե րը խնդ րում է 
պե տա կան տուր քի հար ցը կար գա վո րել դա տա կան ակ տով, ո րը կա րե լի է ըն դու նել նաև` 
որ պես պե տա կան տուր քի վճար ման ժամկ ե տը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն, 
ի սկ դա տա րան նե րը չեն կա րող են թադ րու թյուն ներ ա նել դի մող նե րի պա հանջ նե րով, ո ւս տի 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի 
հիմ քով, պետք է մեր ժել բո ղոք բե րած ան ձի միջ նոր դու թյու նը» (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 114-115): 

Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի վեր լու ծու թյուն նե րը և դրանք հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս տե րի հետ՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել հետ ևյա լը.

Տ վյալ դեպ քում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա-
րա ժամկ ե տե լու մա սին միջ նոր դու թյունն այն հիմ քով, որ բո ղո քա բե րը չի նշել տա րա ժամկ ետ 
վճա րումն ե րի չա փը և ժա մա նա կա հատ վա ծը, ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ թե՛ ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով, թե՛ « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով 
սահ ման ված չէ պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամկ ե տե լու՝ պե տա կան տուր քի գծով 
ար տո նու թյու նը, որ պի սի պայ ման նե րում վե րաքն նիչ բո ղոք բե րած ան ձի վրա չէր կա րող դր-
վել նաև օ րեն քով չսահ ման ված ար տո նու թյան կի րա ռու մը ա պա հո վող գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կա տա րում: Ա վե լին՝ Հրա նուշ Ե րի ցյա նի կր կին ներ կա յաց րած վե րաքն նիչ բո ղո քի ու սում-
նա սի րու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ը ստ է ու թյան վե րաքն նիչ 
բո ղոք բե րած ան ձը, միջ նոր դե լով պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամկ ե տել, մի ա ժա-
մա նակ խնդ րել է դրան ան դրա դառ նալ դա տա կան ակ տով: Այ սինքն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րած ան ձի միջ նոր դու թյունն ը ստ է ու թյան ո ւղղ ված 
է ե ղել պե տա կան տուր քի վճար ման հե տաձգ մա նը, հետ ևա բար որ պես պե տա կան տուր քի 
գծով ար տո նու թյուն են թա կա էր կի րառ ման պե տա կան տուր քի հե տաձ գու մը: 

Ն ման պայ ման նե րում վե րը նշ վա ծը հաշ վի առ նե լով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, 
որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սույն գոր ծով ա ռա ջին հեր թին պետք է ա ռաջ նորդ վեր ան ձի ար-
դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի ա պա հով ման սկզ բուն քով և ել ներ այդ ի րա-
վուն քը ոչ մի այն տե սա կա նո րեն, այլև գործ նա կա նում ա պա հո վե լու նպա տա կից: 

Մաս նա վո րա պես՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով վե րաքն նիչ բո-
ղոք բե րած ան ձի կող մից ներ կա յաց վել է պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամկ ե տե լու 
միջ նոր դու թյուն՝ մի ա ժա մա նակ խնդ րե լով նաև պե տա կան տուր քի վճար ման հար ցին ան-
դրա դառ նալ վերջ նա կան դա տա կան ակ տով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 
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Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամկ ե տե լու մա-
սին միջ նոր դու թյու նը, այն չքն նար կե լով որ պես պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու 
վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն և այդ հիմ քով վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լով, սահ-
մա նա փա կել է Հրա նուշ Ե րի ցյա նի՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ, 63-րդ հոդ ված նե րով և 
Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ խա վոր ված՝ դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
ի րա վուն քը, ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, 
խախ տե լով « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տը, ան հիմն կեր պով է մեր-
ժել Հրա նուշ Ե րի ցյա նի կող մից կր կին ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը` վեր ջի-
նիս զր կե լով Դա տա րա նի 19.06.2018 թվա կա նի վճի ռը վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քար կե-
լու հնա րա վո րու թյու նից: 

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րը նշ ված 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա-
վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ 
մա սե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
րա նի 22.10.2018 թվա կա նի ‹‹ Պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամկ ե տե լու վե րա բե րյալ 
միջ նոր դու թյու նը և վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին›› ո րո շու մը:

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈւԹՅՈւՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

 
ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ԱՐԴ/2077/02/16
 դա տա րա նի ո րո շում  2019թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ա ՐԴ/2077/02/16   
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ն. Կա րա պե տյան 
 Դա տա վոր ներ` Ա. Մխի թա րյան
 Ն. Մար գա րյան  

ՈՐՈՇՈւՄ
 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈԻԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան  
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
զե կու ցող Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ

 2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 06-ին 
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով « ՀԱՅ ԲԻԶ ՆԵՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Բանկ) 

ներ կա յա ցու ցիչ Ա րեն Տե պա նո սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա րա նի 07.03.2019 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ` 
ը ստ հայ ցի Բան կի ը նդ դեմ Սար գիս Նա ջա րյա նի և Սևակ Տո նո յա նի` գու մա րի բռ նա գանձ-
ման պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1.Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը. 
Դի մե լով դա տա րան` Բան կը պա հան ջել է հա մա պար տու թյան կար գով Սար գիս Նա ջա-

րյա նից և Սևակ Տո նո յա նից բռ նա գան ձել գու մար:
ՀՀ Ար մա վի րի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Գ. Ֆի-

դա նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 07.10.2016 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս-
նա կի ո րեն` վճռ վել է Սևակ Տո նո յա նից և Սար գիս Նա ջա րյա նից հօ գուտ Բան կի հա-
մա պար տու թյան կար գով բռ նա գան ձել 2.068.350 ՀՀ դրամ, ի նչ պես նաև ժամկ ե տանց 
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վար կի գու մա րի 523.000 ՀՀ դրա մի նկատ մամբ՝ սկ սած 30.05.2016 թվա կա նից մինչև 
փաս տա ցի մա րու մը նե րա ռյալ հաշ վար կել և բռ նա գան ձել վար կային պայ մա նագ րի 3.3-
րդ կե տով նա խա տես ված տա րե կան 36 տո կո սի չա փով հաշ վար կից ա ռա ջա ցած գու-
մար նե րը, ժամկ ե տանց տո կո սա գու մա րի՝ 182.427,20 ՀՀ դրա մի նկատ մամբ՝ սկ սած 
30.05.2016 թվա կա նից մինչև փաս տա ցի մա րու մը նե րա ռյալ հաշ վար կել և բռ նա գան ձել 
վար կային պայ մա նագ րի 3.4-րդ կե տով նա խա տես ված յու րա քան չյուր ու շաց րած օր վա 
հա մար ժամկ ե տանց տո կո սի 0,2 տո կո սի չա փով հաշ վար կից ա ռա ջա ցած գու մար նե րը։ 
 Դա տա րա նի 21.03.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ « Կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու և այն 
կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին» Բան կի դի-
մու մը մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
08.02.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ Բան կի վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է, և սահ ման վել 
է ժամկ ետ՝ վե րաքն նիչ բո ղո քում թույլ տր ված խախ տումն ե րը վե րաց նե լու և այն կր կին ներ-
կա յաց նե լու հա մար:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 07.03.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ Բան կի ներ կա յա ցուց չի վե-
րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Բան կի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել: 

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը. 
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61րդ, 63րդ հոդ ված նե րը, 

« Մար դու ի րա վուքն նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո
պա կան կոն վեն ցի այի 6րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
368րդ հոդ վա ծը, 371րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ վե րաքն նիչ բո ղոքն ա ռա ջին ան գամ Բան-

կին վե րա դարձ նե լիս, ի թիվս այլ նի, վե րա դարձ վել է վե րաքն նիչ բո ղո քի պատ ճե նը, և Բան-
կը, ստա նա լով այն, կր կին բե րած վե րաքն նիչ բո ղո քը ներ կա յաց րել է պատ ճե նի տես քով: 
Տվյալ դեպ քում վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից խախտ վել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի պա հան ջը, այն է՝ « Վե րաքն նիչ բո ղո քը 
վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ մա նը կից չի վե րա դարձ վել Բան կի կող մից ստո րագր ված վե-
րաքն նիչ բո ղո քի բնօ րի նա կը: 

Այ սինքն, Բան կին վե րա դարձ վել է ներ կա յաց ված բո ղո քի պատ ճե նը, ի սկ բնօ րի նա կը 
պահ վել է քա ղա քա ցի ա կան գոր ծում և նկա տի ու նե նա լով, որ բո ղո քում թույլ տր ված խախ-
տու մը որ ևէ կերպ կապ ված չի ե ղել վե րաքն նիչ բո ղո քի բո վան դա կու թյան հետ, Բան կի մոտ 
ար դա րա ցի ո րեն ա ռա ջաց րել է ներ քին հա մոզ մունք առ այն, որ նման պայ ման նե րում նոր 
վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյուն չկա: 

Ա վե լին, Բան կը, չս տա նա լով ներ կա յաց ված բո ղո քի բնօ րի նա կը, ի րա կա նում զրկ ված է 
ե ղել այն վե րաքն նիչ դա տա րան ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից, որ պի սի հան գա մանքն 
ո ւղ ղա կի ո րեն պայ մա նա վոր ված է ե ղել հենց վե րաքն նիչ դա տա րա նի գոր ծո ղու թյուն նե րով:
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 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « վե րաց նել Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 07.03.2019 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը և 
գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան»: 

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը. 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քի վա րույթ ըն-

դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 ի մաս տով, այն է` ա ռեր ևույթ առ կա է մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 
հիմն ա րար խախ տում, քա նի որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տր վել ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի խախ տում, ո րը խա թա րել 
է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը և ո րի առ կա յու թյու նը հիմն ա վոր վում է ստորև ներ կա-
յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի 
ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ 
ժամկ ե տում քն նու թյան ի րա վունք:

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

Եվ րո պայի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տե ի 07.02.1995 թվա կա նի թիվ R(95)5 հանձ-
նա րա րա կա նի 1-ին հոդ վա ծի (a) կե տով նա խա տես ված սկզ բուն քի հա մա ձայն` պետք է առ կա 
լի նի վե րա դաս դա տա րա նի (ե րկ րորդ ա տյա նի դա տա րան) կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի 
(ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան) ցան կա ցած ո րոշ ման վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյուն:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րի և ա զա տու-
թյուն նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան, ի նչ պես նաև ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք-
նե րի կար ևո րու թյու նը բազ միցս նշ վել է ի նչ պես ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի, այն պես էլ Մար դու 
ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Եվ րո պա կան դա տա րան) ո րո շումն ե-
րում: 

Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն` ար դար դա տաքն նու-
թյան ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ տարրն է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը: Կրե ուզն 
ը նդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տը ե րաշ խա վո րում է ան ձի քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րին և պար տա կա նու-
թյուն նե րին ա ռնչ վող հայ ցով դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը: Այդ դրույ թը մարմն ա վո րում է 
դա տա րան դի մե լու, այն է` քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով դա տա րա նում հայց հա րու ցե լու ի րա-
վուն քը: Այ դու հան դերձ, դա է, որ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օ գտ վե լու Կոն վեն ցի այի 6-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի հիմ քում ըն կած մնա ցած ե րաշ խիք նե րից: Դա տա կան վա րույ թի ար դար, 
հրա պա րա կային և ա րագ բնու թագ րիչ նե րը, ան շուշտ, ար ժեք չեն ու նե նա, ե թե այդ գոր ծըն-
թաց նե րին ըն թացք չի տր վում: Դժ վար է պատ կե րաց նել ի րա վուն քի գե րա կա յու թյուն քա-
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ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս, ե թե դա տա րան դի մե լու 
ի րա վուն քը չի ա պա հով վում (տե՛ս, Կրե ուզն ը նդ 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): 

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 ի րա վուն քից օ գտ վե լու հա մար կա րող է սահ մա նել ո րո շա-
կի պայ ման ներ, «(...) պար զա պես պե տու թյան կող մից կի րառ ված սահ մա նա փա կումն ե րը 
չպետք է այն կերպ կամ այն աս տի ճա նի սահ մա նա փա կեն ան ձի դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան 
ի րա վուն քը, որ վնաս հասց վի այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյա նը: Բա ցի այդ, սահ մա նա փա կու-
մը չի հա մա պա տաս խա նի Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին, ե թե այն չհե տապն դի 
ի րա վա չափ նպա տակ, և ե թե 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 ֆաու ին ը նդ դեմ Ֆրան սի այի 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 14.03.2000 թվա կա նի վճի ռը, կետ 36):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց ված ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցի այի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րով ամ րագր ված ան ձի 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե կը դա տա կան ակ-
տե րի բո ղո քարկ ման ի րա վունքն է: Բո ղո քարկ ման ի նս տի տուտն ի րա վա կան մի ջոց է, ո րը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո շա կի ըն թա ցա կար գի մի ջո ցով գործ նա կա նում ա պա հո վե լու 
դա տա կան սխալ նե րի բա ցա հայ տու մը և ո ւղ ղու մը` դրա նով ի սկ նպաս տե լով ար դա րա դա-
տու թյան նպա տակ նե րի գործ նա կա նում ի րա կա նաց մա նը (տե՛ս, Սու սան նա Ա րա րա տի Միր
զո յանն ը նդ դեմ Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նի թիվ Ա ՐԱԴ/0170/02/14 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս-
գիր քը սահ մա նում է վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քի ի րաց ման կար գը և պայ ման նե րը: 
Այս պես՝

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ վե րաքն նիչ բո ղո քը կազմ վում է գրա վոր՝ նույն օ րենսգր քի 16-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում 
նշ ված պա հանջ նե րի պահ պան մամբ: Վե րաքն նիչ բո ղո քը պետք է լի նի ըն թեռ նե լի:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ բո ղո քում նշ վում են`(...) բո ղո քին կց վող փաս տաթղ թե րի ցան-
կը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա-
մա ձայն` բո ղո քին կց վում են պե տա կան տուր քը վճա րե լու, բո ղո քը գոր ծին մաս նակ ցող ան-
ձանց, ի սկ բո ղո քի պատ ճե նը` դա տա կան ակ տը կա յաց րած դա տա րան ու ղար կե լու մա սին 
ա պա ցույց նե րը։ Այն դեպ քե րում, ե րբ օ րեն քով նա խա տես ված է պե տա կան տուր քի վճար ման 
գծով ար տո նու թյուն, ա պա վե րաքն նիչ բո ղո քին կց վում է կամ բո ղո քում նե րառ վում է դրա 
վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը, ե թե բո ղոք բե րողն ա զատ ված չէ պե տա կան տուրք վճա րե լու 
պար տա կա նու թյու նից։ Բո ղո քին կա րող են կց վել բո ղոք բե րող ան ձի այլ միջ նոր դու թյուն նե-
րը: Ներ կա յա ցուց չի ստո րագ րած բո ղո քին կց վում է նրա լի ա զո րու թյու նը հա վաս տող փաս-
տա թուղ թը, ե թե գոր ծում բա ցա կա յում է լի ա զո րա գի րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե-
տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում 
վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե չեն պահ պան վել նույն օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա-
ծի պա հանջ նե րը:
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ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լուց հե տո բո ղո քում թույլ տր ված խախ տումն ե րը վե րաց-
նե լու ու ո րո շումն ստա նա լուց հե տո` վճ ռի դեմ ներ կա յաց ված բո ղո քով 15-օ րյա ժամկ ե տում, 
(…) սահ ման ված կար գով կր կին վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու դեպ քում այն հա մար վում 
է վե րաքն նիչ դա տա րան ներ կա յաց ված սկզբ նա կան ներ կա յաց ման օ րը։ Կր կին ներ կա յաց-
ված վե րաքն նիչ բո ղո քում առ կա խախ տումն ե րը վե րաց նե լու հա մար նոր ժամկ ետ չի տր վում։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա-
ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րո շում ըն դու նե լու դեպ քում բո ղոք բե րած 
ան ձին ու ղարկ վում են վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը, վե րաքն նիչ բո ղո քը և դրան կից 
ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րը՝ գոր ծին կցե լով դրանց պատ ճեն նե րը։ Վե րաքն նիչ բո-
ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րո շումն ու ղարկ վում է նաև գոր ծին մաս նակ ցող այլ ան ձանց:

 Վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի վե րոն շյալ նոր մե րով սահ ման վել են վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա-
յաց նե լու կար գը, ի նչ պես նաև վե րաքն նիչ բո ղո քի ձևին և բո վան դա կու թյա նը ներ կա յաց վող 
պա հանջ նե րը: Ը նդ ո րում, օ րենս դիրն ամ րագ րել է այն բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը, ո րոնք 
կա րող են վրա հաս նել այն պա րա գա յում, ե րբ բո ղոք բե րած ան ձը չի պահ պա նել վե րաքն նիչ 
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: Միև նույն ժա մա նակ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը բո ղոք բե րող 
ան ձին հնա րա վո րու թյուն է տվել օ րեն քով սահ ման ված ժամկ ե տում վե րաց նել վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի կող մից մատ նանշ ված խախ տումն ե րը և վե րաքն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կա յաց-
նել վե րաքն նիչ դա տա րան: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ան դրա դար ձել է վե րաքն-
նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու և այն կր կին ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան նոր մե րի վեր լու-
ծու թյա նը: Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ այն դեպ քե րում, ե րբ վե-
րաքն նիչ բո ղոք բե րած ան ձի կող մից չեն պահ պան վել վե րաքն նիչ բո ղո քին ներ կա յաց վող և 
օ րեն քով սահ ման ված պա հանջ նե րը, դա տա րա նը վե րա դարձ նում է վե րաքն նիչ բո ղո քը: Այն 
դեպ քե րում, ե րբ վե րաքն նիչ բո ղո քում թույլ տր ված խախ տումն ե րը վե րա բե րում են բո ղո քի 
ձևին և բո վան դա կու թյա նը, ա պա դա տա րա նը տրա մադ րում է օ րեն քով սահ ման ված ժամ-
կետ դրանք վե րաց նե լու և բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նե լու հա մար: Ը նդ ո րում, նշ ված ժամկ ե-
տը բո ղոք բե րած ան ձին տրա մադր վում է օ րեն քի ու ժով և են թա կա չէ որ ևէ սահ մա նա փակ-
ման: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րել է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քին ներ կա յաց վող 
պա հանջ նե րը, ը ստ է ու թյան, դա սա կարգ վում են եր կու խմ բի` ա ռա ջինն այն պայ ման ներն են, 
ո րոնք վե րա բե րում են վե րաքն նիչ բո ղո քի բո վան դա կու թյա նը և նե րա ռում են այն տե ղե կու-
թյուն նե րի շր ջա նա կը, ո րոնք պետք է ար տա ցոլ վեն վե րաքն նիչ բո ղո քում (…): 

Երկ րորդն այն պայ ման ներն են, ո րոնք վե րա բե րում են բո ղո քին կց վող նյու թե րի ցան-
կին: Մաս նա վո րա պես` բո ղո քին կց վում են պե տա կան տուր քը վճա րե լու, բո ղո քի պատ ճեն նե-
րը` դա տա կան ա կտ կա յաց րած դա տա րա նին և գոր ծին մաս նակ ցող այլ ան ձանց ու ղար կե լու 
մա սին ա պա ցույց նե րը: Այն դեպ քե րում, ե րբ օ րեն քով նա խա տես ված է պե տա կան տուր քի 
վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամկ ե տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու հնա րա վո րու-
թյուն, ա պա վե րաքն նիչ բո ղո քին կց վում է (կամ բո ղո քում նե րառ վում է) դրա վե րա բե րյալ 
միջ նոր դու թյու նը: (…) (տե՛ս, Գե որ գի Ա վե տի սյանն ը նդ դեմ « Հան րա պե տա կան ա նաս 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» 
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ՊՈԱԿի թիվ Ե ԷԴ/0327/02/17 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.03.2018 
թվա կա նի ո րո շու մը): 

Ի հա վե լումն վե րը նշ վա ծին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում փաս տել, որ վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից վե րաքն նիչ բո ղո քը՝ խախ տումն ե րը վե րաց նե լու հա մար ո րո-
շա կի ժամկ ե տի տրա մադր մամբ վե րա դարձ նե լը նպա տակ է հե տապն դում հնա րա վո րու թյուն 
տալ դա տա կան ակ տը բո ղո քար կած ան ձին վե րաց նե լու մատ նանշ ված խախ տումն ե րը և բո-
ղո քը կր կին ներ կա յաց նել դա տա րան: Ը նդ ո րում, օ րենս դի րը, վե րաքն նիչ վա րույ թում սահ-
մա նե լով վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու վե րաքն նիչ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը, մի ա-
ժա մա նակ նա խա տե սել է պար տա կա նու թյուն` բո ղոք բե րած ան ձին ու ղար կե լու վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի ո րո շու մը, վե րաքն նիչ բո ղո քը և դրան կից ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին 
ո րո շում կա յաց նե լու պայ ման նե րում վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից բո ղոք բե րած ան ձին 
պետք է ու ղարկ վեն մի այն վե րը նշ ված փաս տաթղ թե րի բնօ րի նակ նե րը` գոր ծին կցե լով 
դրանց պատ ճեն նե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ օ րենսդ րի նման մո տե ցու մը պայ մա նա վոր ված է 
վե րաքն նիչ վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյամբ: Վե րաքն նու թյան վա րույ թը բաղ կա ցած է մի 
քա նի փու լե րից, ո րոն ցից է՝ վե րաքն նիչ վա րույ թի հա րուց ման փու լը, ի նչն իր մեջ նե րա ռում է 
վե րաքն նիչ բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րաց մա նը և վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լուն 
ո ւղղ ված դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ բող ջու թյու նը: 

Ըստ այդմ, վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ ման կա յաց ման դեպ քում 
վե րաքն նու թյան վա րույթն այդ պես էլ չի հա րուց վում, ի նչն իր հեր թին պա հան ջում է վե րաքն-
նիչ բո ղո քարկ ման ի րա վուն քից օ գտ ված ան ձին վե րա դարձ նե լու այն բո լոր փաս տաթղ թե-
րի բնօ րի նակ նե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են նրան հե տա գա յում՝ օ րեն քով սահ ման ված ժամ-
կե տում և կար գով իր բո ղո քարկ ման ի րա վուն քը կր կին ի րաց նե լու հա մար:

 Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն դեպ քում, ե րբ վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի կող մից չի պահ պան վել վե րը նշ ված օ րենսդ րա կան պա հան ջը, դա տա կան ակ տը բո ղո-
քար կած ան ձը չի կա րող կրել դրա նից բխող բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Բան կի ներ կա յա ցու ցիչ Ա շոտ 
Հա րու թյու նյա նը Դա տա րա նի 21.03.2018 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու և 
այն կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին» ո րոշ ման 
դեմ ներ կա յաց րել է վե րաքն նիչ բո ղոք (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 2-32):

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 08.02.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ Բան կի կող մից ներ կա յաց ված 
վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ « Բան կի դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան վար չու թյան պետ Ա շոտ Հա րու թյու նյա նին լի ա զո րա գի րը տվել է վար չու-
թյան նա խա գահ Ար սեն Մի քայե լյա նը, սա կայն Վե րաքն նիչ դա տա րան չի ներ կա յաց վել բնօ-
րի նակ կամ պատ շաճ վա վե րաց ված փաս տա թուղթ առ այն, որ Ար սեն Մի քայե լյա նը Բան կի 
վար չու թյան նա խա գահն է»: Նշ վա ծի հի ման վրա Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հան գել է այն 
հետ ևու թյան, որ սույն գոր ծում առ կա չէ պատ շաճ փաս տա թուղթ, ո րը հիմք կտար եզ րա-
հան գե լու Ար սեն Մի քայե լյա նի` Բան կի ի պաշ տո նե ներ կա յա ցու ցիչ լի նե լու, հետ ևա բար նաև 
նրա կող մից լի ա զոր ված Ա շոտ Հա րու թյու նյա նի` որ պես Բան կի ներ կա յա ցուց չի պատ շաճ լի-
ա զո րու թյուն ներ ու նե նա լու մա սին: Մի ա ժա մա նակ նշ ված ո րոշ մամբ սահ ման վել է ե ռօ րյա 
ժամկ ետ վե րաքն նիչ բո ղո քում թույլ տր ված խախ տումն ե րը վե րաց նե լու և այն կր կին ներ կա-
յաց նե լու հա մար (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 34-36):
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 Բան կը փոս տային ծա ռա յու թյան մի ջո ցով 21.02.2019 թվա կա նին դի մու մով կր կին ներ-
կա յաց րել է վե րաքն նիչ բո ղոք՝ ներ կա յաց նե լով ա ռա ջին ան գամ ներ կա յաց րած վե րաքն-
նիչ բո ղո քի պատ ճե նը: Նշ ված վե րաքն նիչ բո ղո քին կից ներ կա յաց վել է Բան կի խոր հուր դի 
18.10.2013 թվա կա նի թիվ 390-Ա ո րոշ ման պատ ճե նը, ո րի հա մա ձայն` 14.10.2013 թվա կա նից 
Բան կի խոր հուր դը Ար սեն Մի քայե լյա նին հաս տա տել է Բան կի վար չու թյան նա խա գա հի 
պաշ տո նում (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 46-80): 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր 07.03.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ վե րաքն նիչ բո ղո քը կր կին 
վե րա դարձ րել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ Վե րաքն նիչ դա տա րան մուտ քագր ված վե-
րաքն նիչ բո ղո քը ներ կա յաց ված է պատ ճե նի տես քով, ո րի մա սին Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
գրա սե նյա կի կող մից կազմ վել է հա մա պա տաս խան ա կտ, ո ւս տի Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
գնա հատ մամբ այն ստո րագր ված չէ (ս տո րագ րու թյու նը պատ ճե նի ձևով է): Վե րը նշ վա ծի հի-
ման վրա Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հան գել է այն հետ ևու թյան, որ ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ 
բո ղո քը չի կա րող գնա հատ վել որ պես ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
368-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի պա հանջ նե րի պահ պան մամբ ներ կա յաց ված, որ պի սի պայ ման-
նե րում այն են թա կա է վե րա դարձ ման՝ ա ռանց ժամկ ե տի սահ ման ման (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 
82-83)։ 

Մինչ դեռ վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա լով 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հանգ ման հիմն ա վոր վա ծու թյա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-
ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծում առ կա՝ Բան կի կող մից կր կին ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո
ղո քը պատ ճե նի տես քով է (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 46-56): 

Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Բան կի կող մից ա ռա ջին 
ան գամ ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քի բնօ րի նա կը նույն պես գտն վում է սույն քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծում (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 4-13):

Ն ման պայ ման նե րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի 
պահ պա նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով 
սահ ման ված իր պար տա կա նու թյու նը, այն է` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, իր 07.03.2019 թվա-
կա նի ո րոշ մամբ կր կին վե րա դարձ նե լով Բան կի կող մից ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քը, 
բո ղոք բե րած ան ձին չի ու ղար կել վե րաքն նիչ բո ղո քի բնօ րի նա կը, ին չի հետ ևան քով բո ղոք 
բե րած ան ձը զրկ ված է ե ղել վե րաքն նիչ բո ղո քը բնօ րի նա կի ձևով կր կին ներ կա յաց նե լու 
հնա րա վո րու թյու նից: 

Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված 
պա հան ջը չպահ պան վե լու դեպ քում դա տա կան ակ տը բո ղո քար կած ան ձը չի կա րող կրել 
դրա նից բխող բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րա դարձ նե լով կր կին ներ կա յաց-
ված վե րաքն նիչ բո ղո քը` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սահ մա նա փա կել է բո ղոք բե րած ան ձի` 
դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը՝ խա թա րե լով այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը: Ը նդ 
ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ այդ սահ մա նա փա կու մը չի հա մա պա տաս խա-
նում Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին, քա նի որ չի հե տապն դում որ ևէ ի րա վա չափ 
նպա տակ, և կի րառ ված մի ջոց նե րի ու հե տապնդ վող նպա տա կի միջև առ կա չէ հա մա չա փու-
թյան ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն: Ար դյուն քում՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով սահ ման ված իր 
պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու հետ ևան քով Բան կը զրկ վել է իր գոր ծի ար դար դա տաքն-
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նու թյան ի րա վունքն ար դյու նա վե տո րեն ի րաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից և ար դար դա տաքն-
նու թյան ի րա վուն քի են թադ րյալ խախտ ման դեմ պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջո ցից, 
քա նի որ գործ նա կա նում չի ա պա հով վել բո ղո քարկ ման ըն թա ցա կար գի մի ջո ցով են թադ րյալ 
դա տա կան սխա լի բա ցա հայ տու մը և ո ւղ ղու մը: 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա մա-
րում է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
րա նի 07.03.2019 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը: 

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱ ՏՈՒԿ ԿԱՐ ԾԻՔ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տի կող մից թիվ Ա ՐԴ/2077/02/16 քա ղա քա ցի ա կան 

 գոր ծով 06.12.2019 թվա կա նին կա յաց ված ո րոշ ման վե րա բե րյալ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար-
չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան), գրա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով 
« ՀԱՅ ԲԻԶ ՆԵՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Բանկ) ներ կա յա ցու ցիչ Ա րեն Տե պա նո սյա նի վճ ռա-
բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 07.03.2019 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ 
բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Բան կի ը նդ դեմ Սար գիս Նա ջա-
րյա նի և Սևակ Տո նո յա նի` գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սին, 2019 թվա կա նի դեկ-
տեմ բե րի 06-ին ո րո շել է «Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա րա նի 07.03.2019 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» 
ո րո շու մը»:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան 
պա լա տի դա տա վոր ներ Ս. Ան տո նյանս և Ա. Բար սե ղյանս, հա մա ձայն չլի նե լով ՀՀ վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի կող մից 06.12.2019 թվա կա նին թիվ 
Ա ՐԴ/2077/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով կա յաց ված ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան և եզ-
րա փա կիչ մա սե րի հետ, ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
27-րդ հոդ վա ծի 9-րդ և 10-րդ մա սե րով, շա րադ րում ե նք մեր հա տուկ կար ծի քը նույն ո րոշ ման 
պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ մա սե րի վե րա բե րյալ:

 Դի մե լով դա տա րան` Բան կը պա հան ջել է հա մա պար տու թյան կար գով Սար գիս Նա ջա-
րյա նից և Սևակ Տո նո յա նից բռ նա գան ձել գու մար: 

Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
ՀՀ Ար մա վի րի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Գ. Ֆի դա նյան) 
(այ սու հետ` Դա տա րան) 07.10.2016 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` 
վճռ վել է Սևակ Տո նո յա նից և Սար գիս Նա ջա րյա նից հօ գուտ Բան կի հա մա պար տու թյան 
կար գով բռ նա գան ձել 2.068.350 ՀՀ դրամ, ի նչ պես նաև ժամկ ե տանց վար կի գու մա րի 523.000 
ՀՀ դրա մի նկատ մամբ՝ սկ սած 30.05.2016 թվա կա նից մինչև փաս տա ցի մա րու մը նե րա ռյալ 
հաշ վար կել և բռ նա գան ձել վար կային պայ մա նագ րի 3.3-րդ կե տով նա խա տես ված տա րե կան 
36 տո կո սի չա փով հաշ վար կից ա ռա ջա ցած գու մար նե րը, ժամկ ե տանց տո կո սա գու մա րի՝ 
182.427,20 ՀՀ դրա մի նկատ մամբ՝ սկ սած 30.05.2016 թվա կա նից մինչև փաս տա ցի մա րու մը 
նե րա ռյալ հաշ վար կել և բռ նա գան ձել վար կային պայ մա նագ րի 3.4-րդ կե տով նա խա տես ված 
յու րա քան չյուր ու շաց րած օր վա հա մար ժամկ ե տանց տո կո սի 0,2 տո կո սի չա փով հաշ վար կից 
ա ռա ջա ցած գու մար նե րը։

 Դա տա րա նի 21.03.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ « Կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու և 
այն կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին» Բան կի 
դի մու մը մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
08.02.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ Բան կի վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է, և սահ ման վել 
է ժամկ ետ՝ վե րաքն նիչ բո ղո քում թույլ տր ված խախ տումն ե րը վե րաց նե լու և այն կր կին ներ-
կա յաց նե լու հա մար:
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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 07.03.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ Բան կի ներ կա յա ցուց չի վե-
րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Բան կի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վել է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա վո-
րումն ե րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61րդ, 63րդ հոդ ված նե րը, 
« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո
պա կան կոն վեն ցի այի 6րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
368րդ հոդ վա ծը, 371րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ վե րաքն նիչ բո ղոքն ա ռա ջին ան գամ Բան-

կին վե րա դարձ նե լիս, ի թիվս այլ նի, վե րա դարձ վել է վե րաքն նիչ բո ղո քի պատ ճե նը, և Բան-
կը, ստա նա լով այն, կր կին բե րած վե րաքն նիչ բո ղո քը ներ կա յաց րել է պատ ճե նի տես քով: 
Տվյալ դեպ քում վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից խախտ վել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի պա հան ջը, այն է՝ « Վե րաքն նիչ բո ղո քը 
վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ մա նը կից չի վե րա դարձ վել Բան կի կող մից ստո րագր ված վե-
րաքն նիչ բո ղո քի բնօ րի նա կը: 

Այ սինքն, Բան կին վե րա դարձ վել է ներ կա յաց ված բո ղո քի պատ ճե նը, ի սկ բնօ րի նա կը 
պահ վել է քա ղա քա ցի ա կան գոր ծում և նկա տի ու նե նա լով, որ բո ղո քում թույլ տր ված խախ-
տու մը որ ևէ կերպ կապ ված չի ե ղել վե րաքն նիչ բո ղո քի բո վան դա կու թյան հետ, Բան կի մոտ 
ար դա րա ցի ո րեն ա ռա ջաց րել է ներ քին հա մոզ մունք առ այն, որ նման պայ ման նե րում նոր 
վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյուն չկա: 

Ա վե լին, Բան կը, չս տա նա լով ներ կա յաց ված բո ղո քի բնօ րի նա կը, ի րա կա նում զրկ ված է 
ե ղել այն վե րաքն նիչ դա տա րան ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից, որ պի սի հան գա մանքն 
ո ւղ ղա կի ո րեն պայ մա նա վոր ված է ե ղել հենց վե րաքն նիչ դա տա րա նի գոր ծո ղու թյուն նե րով:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « վե րաց նել Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 07.03.2019 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը և 
գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան»:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ սույն գոր ծով Բան կի ներ կա յա ցու ցիչ Ա շոտ 
Հա րու թյու նյա նը Դա տա րա նի 21.03.2018 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու և 
այն կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին» ո րոշ ման 
դեմ ներ կա յաց րել է վե րաքն նիչ բո ղոք (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 2-32):

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 08.02.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ Բան կի կող մից ներ կա յաց ված 
վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ « Բան կի դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան վար չու թյան պետ Ա շոտ Հա րու թյու նյա նին լի ա զո րա գի րը տվել է վար չու-
թյան նա խա գահ Ար սեն Մի քայե լյա նը, սա կայն Վե րաքն նիչ դա տա րան չի ներ կա յաց վել բնօ-
րի նակ կամ պատ շաճ վա վե րաց ված փաս տա թուղթ առ այն, որ Ար սեն Մի քայե լյա նը Բան կի 
վար չու թյան նա խա գահն է»: Նշ վա ծի հի ման վրա Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հան գել է այն 
հետ ևու թյան, որ սույն գոր ծում առ կա չէ պատ շաճ փաս տա թուղթ, ո րը հիմք կտար եզ րա-
հան գե լու Ար սեն Մի քայե լյա նի` Բան կի ի պաշ տո նե ներ կա յա ցու ցիչ լի նե լու, հետ ևա բար նաև 
նրա կող մից լի ա զոր ված Ա շոտ Հա րու թյու նյա նի` որ պես Բան կի ներ կա յա ցուց չի պատ շաճ լի-
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ա զո րու թյուն ներ ու նե նա լու մա սին: Մի ա ժա մա նակ նշ ված ո րոշ մամբ սահ ման վել է ե ռօ րյա 
ժամկ ետ վե րաքն նիչ բո ղո քում թույլ տր ված խախ տումն ե րը վե րաց նե լու և այն կր կին ներ կա-
յաց նե լու հա մար (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 34-36):

 Բան կը փոս տային ծա ռա յու թյան մի ջո ցով 21.02.2019 թվա կա նին դի մու մով կր կին ներ-
կա յաց րել է վե րաքն նիչ բո ղոք՝ ներ կա յաց նե լով ա ռա ջին ան գամ ներ կա յաց րած վե րաքն-
նիչ բո ղո քի պատ ճե նը: Նշ ված վե րաքն նիչ բո ղո քին կից ներ կա յաց վել է Բան կի խորհր դի 
18.10.2013 թվա կա նի թիվ 390-Ա ո րոշ ման պատ ճե նը, ո րի հա մա ձայն` 14.10.2013 թվա կա նից 
Բան կի խոր հուր դը Ար սեն Մի քայե լյա նին հաս տա տել է Բան կի վար չու թյան նա խա գա հի 
պաշ տո նում (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 46-80): 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր 07.03.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ վե րաքն նիչ բո ղո քը կր կին 
վե րա դարձ րել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ Վե րաքն նիչ դա տա րան մուտ քագր ված վե-
րաքն նիչ բո ղո քը ներ կա յաց ված է պատ ճե նի տես քով, ո րի մա սին Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
գրա սե նյա կի կող մից կազմ վել է հա մա պա տաս խան ա կտ, ո ւս տի Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
գնա հատ մամբ այն ստո րագր ված չէ (ս տո րագ րու թյու նը պատ ճե նի ձևով է): Վե րը նշ վա ծի հի-
ման վրա Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հան գել է այն հետ ևու թյան, որ ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ 
բո ղո քը չի կա րող գնա հատ վել որ պես ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
368-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի պա հանջ նե րի պահ պան մամբ ներ կա յաց ված, որ պի սի պայ ման-
նե րում այն են թա կա է վե րա դարձ ման՝ ա ռանց ժամկ ե տի սահ ման ման (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 
82-83)։ 

Մինչ դեռ վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա լով 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հանգ ման հիմն ա վոր վա ծու թյա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-
ձա նագ րել է, որ սույն գոր ծում առ կա՝ Բան կի կող մից կր կին ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո-
քը պատ ճե նի տես քով է (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 46-56): 

Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ Բան կի կող մից ա ռա ջին ան-
գամ ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քի բնօ րի նա կը նույն պես գտն վում է սույն քա ղա քա ցի ա-
կան գոր ծում (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 4-13):

Ն ման պայ ման նե րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի 
պահ պա նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով 
սահ ման ված իր պար տա կա նու թյու նը, այն է` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, իր 07.03.2019 թվա-
կա նի ո րոշ մամբ կր կին վե րա դարձ նե լով Բան կի կող մից ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քը, 
բո ղոք բե րած ան ձին չի ու ղար կել վե րաքն նիչ բո ղո քի բնօ րի նա կը, ին չի հետ ևան քով բո ղոք 
բե րած ան ձը զրկ ված է ե ղել վե րաքն նիչ բո ղո քը բնօ րի նա կի ձևով կր կին ներ կա յաց նե լու 
հնա րա վո րու թյու նից: 

Հետ ևա բար` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված պա-
հան ջը չպահ պան վե լու դեպ քում դա տա կան ակ տը բո ղո քար կած ան ձը չի կա րող կրել դրա-
նից բխող բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րա դարձ նե լով կր կին ներ կա յաց ված վե-
րաքն նիչ բո ղո քը` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սահ մա նա փա կել է բո ղոք բե րած ան ձի` դա տա-
րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը՝ խա թա րե լով այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը: Ը նդ ո րում, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ այդ սահ մա նա փա կու մը չի հա մա պա տաս խա նում 
Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին, քա նի որ չի հե տապն դում որ ևէ ի րա վա չափ նպա-
տակ, և կի րառ ված մի ջոց նե րի ու հե տապնդ վող նպա տա կի միջև առ կա չէ հա մա չա փու թյան 
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ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն: Ար դյուն քում՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով սահ ման ված իր 
պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու հետ ևան քով Բան կը զրկ վել է իր գոր ծի ար դար դա տաքն-
նու թյան ի րա վունքն ար դյու նա վե տո րեն ի րաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից և ար դար դա տաքն-
նու թյան ի րա վուն քի են թադ րյալ խախտ ման դեմ պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջո ցից, 
քա նի որ գործ նա կա նում չի ա պա հով վել բո ղո քարկ ման ըն թա ցա կար գի մի ջո ցով են թադ րյալ 
դա տա կան սխա լի բա ցա հայ տու մը և ո ւղ ղու մը: 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա մա-
րել է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ մա սե րի հետ 
հա մա ձայն չենք, գտ նում ե նք, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը պետք է մերժ վեր հետ ևյալ պատ ճա-
ռա բա նու թյամբ.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 07.03.2019 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու 
մա սին» ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ 25.02.2019 թվա կա նին մուտ քագր ված վե րաքն նիչ բո-
ղո քը ներ կա յաց ված է պատ ճե նի տես քով, ո րի մա սին Վե րաքն նիչ դա տա րա նի գրա սե նյա կի 
կող մից 25.02.2019 թվա կա նին կազմ վել է հա մա պա տաս խան ա կտ։

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ե կել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ վե-
րաքն նիչ բո ղո քը են թա կա է վե րա դարձ ման այն հիմն ա վոր մամբ, որ այն ստո րագր ված չէ 
(ս տո րագ րու թյու նը պատ ճե նի ձևով է):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմն ա վոր է հա մա րել բո ղոք բե րած ան ձի պատ ճա ռա բա նու-
թյուն նե րը այն մա սին, որ վե րաքն նիչ բո ղո քը պատ ճե նի ձևով ներ կա յաց նե լը պայ մա նա-
վոր ված է ե ղել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու 
հետ ևան քով:

Գտ նում ե նք, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քերն ու հիմն ա վո րումն երն այն մա սին, որ Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լուց հե տո թե րու թյուն նե րը 
շտկ ված նոր բո ղո քը չի ստո րագր վել և ներ կա յաց վել է պատ ճե նի ձևով` Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի կող մից սկզբ նա կան բո ղո քի ու կից փաս տաթղ թե րի բնագ րե րը չվե րա դարձ նե լու 
պատ ճա ռով, բա վա րար հիմ քեր չեն վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րո շու մը վե-
րաց նե լու հա մար, քա նի որ թե րու թյուն նե րը շտկ ված նոր վե րաքն նիչ բո ղո քը ստո րագ րե լու 
հա մար և օ րեն քի պա հան ջին հա մա պա տաս խան ստո րագր ված բո ղո քը Վե րաքն նիչ դա տա-
րան կր կին ներ կա յաց նե լու հա մար չի կա րող է ա կան լի նել վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից 
վե րա դարձ ված բո ղո քի բնօ րի նա կի գտն վե լու վայ րը: 

Այլ հարց կա րող էր լի նել, ե թե Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բո ղո քին կից ներ կա յաց ված 
փաս տաթղ թե րի բնօ րի նակ նե րը չվե րա դարձ նե լով, կր կին ներ կա յաց ված բո ղո քը վե րա-
դարձ ներ, որ պես թե րու թյուն նշե լով դրանց բնօ րի նակ նե րի բա ցա կա յու թյու նը, ին չը չենք կա-
րող ա սել չս տո րագ րե լու դեպ քում։

 Վե րաքն նիչ բո ղո քը, բո ղոք բե րած ան ձի ստո րագ րու թյան պատ ճե նի ձևով ներ կա յաց-
նե լը, թույլ չի տա լիս դա տա րա նին եզ րա հան գե լու դա տա կան ակ տի կող մի բո ղո քար կե լու 
դա տա վա րա կան ի րա վունքն ի րաց նե լու հս տակ ցան կու թյան մա սին, ո րն ի րա կա նաց վում է 
բա ցա ռա պես բո ղո քը ստո րագ րե լով (այդ թվում նաև օ րեն քով թույ լատ րե լի է լեկտ րո նային 
ձևով): 
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Հետ ևա բար` գտ նում ե նք, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը պետք է մեր ժել, ի սկ ՀՀ վե րաքն նիչ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 07.03.2019 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա-
սին» ո րո շու մը պետք է թողն վեր օ րի նա կան ու ժի մեջ: 

 
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ Ս. Ան տո նյան

 Ա. Բար սե ղյան
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ԵԿԴ/3194/02/17
դա տա րա նի ո րո շում   2019թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/3194/02/17 
Նա խա գա հող դա տա վոր` Կ. Չի լին գա րյան 
 Դա տա վոր ներ` Ա. Խա ռա տյան
 Մ. Հար թե նյան

 

ՈՐՈՇՈւՄ
 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
զե կու ցող  Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով «Ա կումբ հա մա լիր» ՍՊԸ-ի ներ կա յա ցու ցիչ Ար-

տակ Քո չա րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 13.02.2019 
թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Եր ևան 
հա մայն քի ը նդ դեմ «Ա կումբ հա մա լիր» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն)` գու մա րի բռ նա-
գանձ ման, պայ մա նա գի րը վա ղա ժամկ ետ լու ծե լու, հո ղա մա սը Եր ևան հա մայն քին վե րա-
դարձ նե լուն պար տա վո րեց նե լու և որ պես հետ ևանք` ի րա վուն քի գրան ցու մը դա դա րեց նե լու 
պա հանջ նե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
 Դի մե լով դա տա րան` Եր ևան հա մայն քը պա հան ջել է Ըն կե րու թյու նից բռ նա գան ձել 

2.672.154 ՀՀ դրամ, ո րից 2.530.729 ՀՀ դրա մը` 15.06.2017 թվա կա նի դրու թյամբ հաշ վարկ-
ված վար ձավ ճա րի պարտ քի գու մար, ի սկ 141.425 ՀՀ դրա մը` նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի 
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հա մար հաշ վարկ ված տույ ժի գու մար, ի նչ պես նաև 15.06.2017 թվա կա նից սկս ված մինչև սույն 
գոր ծով դա տա կան ակ տի կա յաց ման օր վա դրու թյամբ ա ռա ջա ցող վար ձավ ճա րի և դրա ու-
շաց ման հա մար հաշ վարկ վող տույ ժի գու մա րը, լու ծել Ըն կե րու թյան հետ 08.12.2000 թվա-
կա նին, 22.02.2002 թվա կա նին, 29.12.2003 թվա կա նին կնք ված և նո տա րա կան վա վե րաց ման 
են թարկ ված պայ մա նագ րե րը` Եր ևան քա ղա քի Հրազ դա նի կիր ճում հա մա պա տաս խա նա-
բար 1850քմ, 200քմ և 2050քմ մա կե րես նե րով հո ղա մա սե րի վար ձա կա լու թյան վե րա բե րյալ և 
պար տա վո րեց նել Ըն կե րու թյա նը նշ ված մա կե րես նե րով տա րածք ներն ա զատ վի ճա կում վե-
րա դարձ նել Եր ևան հա մայն քին, ի նչ պես նաև վե րաց նել Ըն կե րու թյան ան վամբ կա տար ված 
վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն ե րը: 

Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Էդ. Ա վե տի սյան) 
(այ սու հետ` Դա տա րան) 18.10.2018 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է: 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
28.12.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 18.10.2018 թվա կա նի վճ ռի դեմ Ըն կե րու թյան 
ներ կա յա ցուց չի կող մից բեր ված վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է` տրա մադ րե լով ժամ-
կետ վե րաքն նիչ բո ղո քում թույլ տր ված խախ տումն ե րը վե րաց նե լու և վե րաքն նիչ բո ղո քը 
կր կին ներ կա յաց նե լու հա մար: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 13.02.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 18.10.2018 թվա-
կա նի վճ ռի դեմ Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց չի կող մից բեր ված վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա-
դարձ վել է ։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա

քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 368րդ հոդ վա ծը: 
Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 28.12.2018 թվա կա-

նի ո րո շու մը ստա նա լուց և վե րաքն նիչ բո ղո քում թույլ տր ված խախ տու մը վե րաց նե լուց, այն 
է` պա կաս մա սով պե տա կան տուր քը վճա րե լուց հե տո, սահ ման ված ժամկ ե տում կր կին ներ-
կա յաց վել է վե րաքն նիչ բո ղոք` սկզբ նա կան ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րի ամ բողջ ցան կով 
և պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րագ րով: 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քը կր կին դա տա րան է ներ-
կա յաց վել բո վան դա կային ա ռու մով նույ նու թյամբ` 07.12.2018 թվա կա նի դրոշ մակ նի քով, այ-
սինքն` կր կին ներ կա յաց վել է սկզբ նա կան վե րաքն նիչ բո ղո քը` այն դա տա վա րու թյան մաս-
նա կից նե րին ու ղարկ ված լի նե լու փաս տը հաս տա տող փոս տային ան դոր րագ րե րով:

 Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ կր կին ներ կա յաց ված վե րաքն-
նիչ բո ղո քին չի կց վել դրա օ րի նա կը հայց վո րին ու ղար կե լու փաս տը հաս տա տող որ ևէ ա պա-
ցույց, ի սկ բո ղո քին կց ված փոս տային ան դոր րա գի րը վե րա բե րե լի չէ 07.02.2019 թվա կա նին 
կր կին ներ կա յաց ված բո ղո քին, հաշ վի չի ա ռել, որ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րած ան ձը վե րաց րել 
է բո ղո քում թույլ տված մի ակ խախ տու մը և վե րաքն նիչ բո ղո քը սահ ման ված ժամկ ե տում կր-
կին ներ կա յաց րել է դա տա րան: Հետ ևա բար կր կին ներ կա յաց ված նույն բո վան դա կու թյունն 
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ու նե ցող բո ղո քի պատ ճե նը կող մե րին կր կին ու ղար կե լը չի բխում ան ձի ար դյու նա վետ դա-
տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « վե րաց նել Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 13.02.2019 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը և կա-
յաց նել նոր դա տա կան ա կտ` վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու վե րա բե րյալ»:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քի վա րույթ ըն-

դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 ի մաս տով, այն է` ա ռեր ևույթ առ կա է մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 
հիմն ա րար խախ տում, քա նի որ բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տը կա յաց նե լիս Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի կող մից թույլ է տր վել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 368-
րդ հոդ վա ծի խախ տում, ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը և ո րի առ կա յու-
թյու նը հիմն ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետ ևյալ հար ցադր մա նը. այն դեպ քում, ե րբ բո ղո քա բե րի կող մից թույլ տր ված 
խախ տու մը չի ա ռնչ վում բո ղո քի բո վան դա կու թյա նը, ա րդյոք խախ տու մը շտ կե լուց հե տո նոր 
բո ղոք ներ կա յաց նե լիս վեր ջինս պար տա վոր է բո ղո քի պատ ճեն նե րը կր կին ու ղար կել գոր
ծին մաս նակ ցող ան ձանց:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի 
ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ 
ժամկ ե տում քն նու թյան ի րա վունք:

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

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց ված ո րոշ մամբ ար դեն ի սկ ար ձա նագ րել է, 
որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցի այի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րով ամ րագր ված 
ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե կը դա տա կան 
ակ տե րի բո ղո քարկ ման ի րա վունքն է: Բո ղո քարկ ման ի նս տի տուտն ի րա վա կան մի ջոց է, ո րը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո շա կի ըն թա ցա կար գի մի ջո ցով գործ նա կա նում ա պա հո վել 
դա տա կան սխալ նե րի բա ցա հայ տու մը և ո ւղ ղու մը` դրա նով ի սկ նպաս տե լով ար դա րա դա-
տու թյան նպա տակ նե րի գործ նա կա նում ի րա կա նաց մա նը (տե՛ս, ի թիվս այլ նի, Սու սան նա 
Ա րա րա տի Միր զո յանն ը նդ դեմ Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նի թիվ Ա ՐԱԴ/0170/02/14 քա
ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Բա ցի այդ, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն ե րում, ան դրա-
դառ նա լով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Եվ րո պա կան դա-
տա րան) նա խա դե պային ի րա վուն քին (մաս նա վո րա պես` Bellet v. France, 04.12.1995 թվա կա
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նի վճի ռը, կետ 36, Մա մի կո նյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի 16.03.2010 թվա կա նի վճի ռը, կետ 
25), փաս տել է, որ որ պես զի դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը լի նի ար դյու նա վետ, 
ան ձը պետք է իր ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց մա նը մի ջամ տող ի րա վա կան ակ տը վի ճար կե-
լու հս տակ և ի րա կան հնա րա վո րու թյուն ու նե նա (տե՛ս, « Նաի րի Ին շու րանս» Ա ՍՊ ըն կե րու
թյունն ը նդ դեմ Մհեր Մու րա դյա նի թիվ ԿԴ1/2503/03/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա
բեկ դա տա րա նի 29.05.2019 թվա կա նի ո րո շու մը): Ը ստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան 
դիր քո րոշ ման` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյունն օ րենսդ րա կան կար գա վո րումն ե րի ա ռար 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 ի նչ պես գոր ծի ար դա րա ցի քն նու թյա նը խո չըն դո տող ա վե լորդ ձևա կա նու-
թյուն նե րից (ֆոր մա լիզ մից), այն պես էլ չա փա զանց ճկուն մո տե ցու մից, ո րի դեպ քում օ րեն քով 
սահ ման ված դա տա վա րա կան պա հանջ նե րը կկորց նեն ի րենց նշա նա կու թյու նը: Ը ստ Եվ րո-
պա կան դա տա րա նի` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը խա թար վում է այն դեպ քում, 
ե րբ օ րենսդ րա կան նոր մե րը դա դա րում են ծա ռայել ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան ու ար-
դա րա դա տու թյան պատ շաճ ի րա կա նաց ման նպա տակ նե րին և խո չըն դո տում են ան ձին 
հաս նել ի րա վա սու դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ը ստ է ու թյան քն նու թյա նը (տե՛ս, Dumi
tru 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 ի րա վուն քից օ գտ վե լու հա մար կա րող է սահ մա նել ո րո շա-
կի պայ ման ներ, «(...) պար զա պես պե տու թյան կող մից կի րառ ված սահ մա նա փա կումն ե րը 
չպետք է այն կերպ կամ այն աս տի ճա նի սահ մա նա փա կեն ան ձի դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան 
ի րա վուն քը, որ վնաս հասց վի այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյա նը: Բա ցի այդ, սահ մա նա փա կու-
մը չի հա մա պա տաս խա նի Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին, ե թե այն չհե տապն դի 
ի րա վա չափ նպա տակ, և ե թե 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, Khalfaoui v. France գոր ծով Եվ րո
պա կան դա տա րա նի 14.03.2000 թվա կա նի վճի ռը, կետ 36):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս-
գիր քը սահ մա նում է վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քի ի րաց ման կար գը և պայ ման նե րը: 
Այս պես`

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը կազմ վում է գրա վոր` նույն օ րենսգր քի 16-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում 
նշ ված պա հանջ նե րի պահ պան մամբ: Վե րաքն նիչ բո ղո քը պետք է լի նի ըն թեռ նե լի:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 367-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե-
տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը և դրան կից փաս տաթղ թերն ու ղարկ վում կամ հանձն-
վում են վե րաքն նիչ դա տա րան։ Բո ղոք ներ կա յաց նո ղը վե րաքն նիչ բո ղո քը և դրան կից փաս-
տաթղ թե րի պատ ճեն ներն ու ղար կում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, ի սկ բո ղո քի պատ ճե նը` 
դա տա կան ակ տը կա յաց րած դա տա րան։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ 
կե տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քում նշ վում են` (...) բո ղո քին կց վող փաս տաթղ թե րի ցան-
կը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա-
ձայն` բո ղո քին [ի թիվս այլ նի] կց վում են (...), բո ղո քը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, ի սկ բո ղո-
քի պատ ճե նը` դա տա կան ակ տը կա յաց րած դա տա րան ու ղար կե լու մա սին ա պա ցույց նե րը։
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ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե-
տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում 
վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե` չեն պահ պան վել նույն օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա-
ծի պա հանջ նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լուց հե տո բո ղո քում թույլ տր ված խախ տումն ե րը վե րաց նե-
լու ու ո րո շումն ստա նա լուց հե տո` վճ ռի դեմ ներ կա յաց ված բո ղո քով 15-օ րյա ժամկ ե տում, ի սկ 
վճար ման կար գադ րու թյան կամ ո րոշ ման դեմ ներ կա յաց ված բո ղո քով ե ռօ րյա ժամկ ե տում 
սահ ման ված կար գով կր կին վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու դեպ քում այն հա մար վում է 
վե րաքն նիչ դա տա րան ներ կա յաց ված սկզբ նա կան ներ կա յաց ման օ րը։ Կր կին ներ կա յաց ված 
վե րաքն նիչ բո ղո քում առ կա խախ տումն ե րը վե րաց նե լու հա մար նոր ժամկ ետ չի տր վում։

 Վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան նոր մե րով սահ ման վել են վե րաքն նիչ բո ղոք 
ներ կա յաց նե լու կար գը, ի նչ պես նաև վե րաքն նիչ բո ղո քի ձևին և բո վան դա կու թյա նը ներ կա-
յաց վող պա հանջ նե րը: Ը նդ ո րում, օ րենս դիրն ամ րագ րել է այն բա ցա սա կան հետ ևանք նե-
րը, ո րոնք կա րող են վրա հաս նել այն պա րա գա յում, ե րբ բո ղոք բե րած ան ձը չի պահ պա նել 
վե րաքն նիչ 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: Միև նույն ժա մա նակ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը բո-
ղոք բե րող ան ձին հնա րա վո րու թյուն է տվել օ րեն քով սահ ման ված ժամկ ե տում վե րաց նել 
վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից մատ նանշ ված խախ տումն ե րը և վե րաքն նիչ բո ղո քը կր կին 
ներ կա յաց նել վե րաքն նիչ դա տա րան: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ան դրա դար ձել է վե րաքն-
նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու և այն կր կին ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան նոր մե րի վեր լու-
ծու թյա նը: Մաս նա վո րա պես` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ այն դեպ քե րում, ե րբ վե-
րաքն նիչ բո ղոք բե րած ան ձի կող մից չեն պահ պան վել վե րաքն նիչ բո ղո քին ներ կա յաց վող և 
օ րեն քով սահ ման ված պա հանջ նե րը, դա տա րա նը վե րա դարձ նում է վե րաքն նիչ բո ղո քը: Այն 
դեպ քե րում, ե րբ վե րաքն նիչ բո ղո քում թույլ տր ված խախ տումն ե րը վե րա բե րում են բո ղո քի 
ձևին և բո վան դա կու թյա նը, ա պա դա տա րա նը տրա մադ րում է օ րեն քով սահ ման ված ժամ-
կետ դրանք վե րաց նե լու և բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նե լու հա մար: Ը նդ ո րում, նշ ված ժամկ ե-
տը բո ղոք բե րած ան ձին տրա մադր վում է օ րեն քի ու ժով և են թա կա չէ որ ևէ սահ մա նա փակ-
ման: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րել է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քին ներ կա յաց վող 
պա հանջ նե րը, ը ստ է ու թյան, դա սա կարգ վում են եր կու խմ բի` ա ռա ջինն այն պայ ման ներն են, 
ո րոնք վե րա բե րում են վե րաքն նիչ բո ղո քի բո վան դա կու թյա նը և նե րա ռում են այն տե ղե կու-
թյուն նե րի շր ջա նա կը, ո րոնք պետք է ար տա ցոլ վեն վե րաքն նիչ բո ղո քում (…): 

Երկ րորդն այն պայ ման ներն են, ո րոնք վե րա բե րում են բո ղո քին կց վող նյու թե րի ցան-
կին: Մաս նա վո րա պես` բո ղո քին կց վում են պե տա կան տուր քը վճա րե լու, բո ղո քի պատ ճեն նե-
րը` դա տա կան ա կտ կա յաց րած դա տա րա նին և գոր ծին մաս նակ ցող այլ ան ձանց ու ղար կե լու 
մա սին ա պա ցույց նե րը: Այն դեպ քե րում, ե րբ օ րեն քով նա խա տես ված է պե տա կան տուր քի 
վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամկ ե տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու հնա րա վո րու-
թյուն, ա պա վե րաքն նիչ բո ղո քին կց վում է (կամ բո ղո քում նե րառ վում է) դրա վե րա բե րյալ 
միջ նոր դու թյու նը: (…) (տե՛ս, Գե որ գի Ա վե տի սյանն ը նդ դեմ « Հան րա պե տա կան ա նաս 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» 
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ՊՈԱԿի թիվ Ե ԷԴ/0327/02/17 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.03.2018 
թվա կա նի ո րո շու մը): 

Վե րա հաս տա տե լով վկա յա կոչ ված դիր քո րո շումն ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է 
հա մա րում հա վե լել, որ օ րենս դի րը, ի թիվս այլ նի, վե րաքն նիչ բո ղո քին պար տա դիր կց վող 
փաս տաթղ թե րի ցան կում նե րա ռել է նաև վե րաքն նիչ բո ղո քը և դրան կից փա տաթղ թե րի 
պատ ճեն նե րը` դա տա կան ակ տը կա յաց րած դա տա րա նին և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
ու ղար կե լու վե րա բե րյալ ա պա ցույց նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րը նշ ված 
օ րենսդ րա կան կար գա վո րու մը բխում է քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյու նում գոր ծող մր-
ցակ ցու թյան սկզ բուն քի է ու թյու նից և նպա տակ է հե տապն դում ա պա հո վե լու մյուս կող մի` իր 
գոր ծը հա վա սար պայ ման նե րում ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գը: Այս պես, 
ստա նա լով վե րաքն նիչ բո ղո քը և ծա նո թա նա լով դրա բո վան դա կու թյա նը` գոր ծին մաս նակ-
ցող ան ձն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց նում է վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան 
ներ կա յաց նե լու իր դա տա վա րա կան ի րա վուն քը: Ո ւս տի ցան կա ցած պա րա գա յում դա տա-
րա նը պար տա կա նու թյուն է կրում ստու գե լու` ա րդյոք բո ղոք բե րած ան ձը բո ղոքն ու ղար կել է 
գոր ծին մաu նակ ցող այլ ան ձանց, և ա րդյոք այն ու ղարկ վել է ճիշտ հաս ցե ով, քա նի որ դրա 
հի ման վրա է դա տա րանն ա պա հո վում կող մե րի մր ցակ ցու թյան և ի րա վա հա վա սա րու թյան 
սկզ բունք նե րի պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 24.09.2019 թվա կա նի ՍԴՈ-1477 ո րոշ մամբ ան դրա-
դառ նա լով վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու ի րա վա կան կար գա վո րումն ե րին, ար ձա-
նագ րել է, որ « վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու ի նս տի տուտն ո ւղղ ված է բո ղոք բե րող 
ան ձի` դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու մի ջո ցով դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի 
ի րա կա նաց ման հա մար ար դյու նա վետ կա ռու ցա կար գի սահ ման մա նը և որ ևէ պա րա գա յում 
ձևա կան բնույ թի թե րու թյուն նե րը չպետք է խո չըն դո տեն դա տա կան պաշտ պա նու թյան սահ-
մա նադ րա կան ի րա վուն քի ի րա կա նաց մա նը: Մյուս կող մից, կար ևո րե լով դա տա վա րա կան 
ըն թա ցա կար գե րին հետ ևե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, ի նչ պես նաև ող ջա միտ ժամկ ե տում դա-
տաքն նու թյան ի րա կա նաց ման սահ մա նադ րաի րա վա կան պա հան ջը, օ րենս դի րը սահ մա նել 
է դրույթ, հա մա ձայն ո րի` վե րա դարձ նե լուց հե տո կր կին ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քում 
առ կա խախ տումն ե րը վե րաց նե լու հա մար նոր ժամկ ետ չի տր վում։ Այ սինքն` վե րաքն նիչ բո-
ղո քի վե րա դարձ ման ի նս տի տուտն ը նդ հա նուր առ մամբ ա պա հո վում է բո ղո քի հետ կապ ված 
թե րու թյուն նե րի վե րաց ման և այդ ի նս տի տու տի չա րա շահ ման ան թույ լատ րե լի ու թյան միջև 
պատ շաճ հա վա սա րակշ ռու թյու նը»:

 Մի ա ժա մա նակ վե րը նշ ված ո րոշ մամբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը հարկ է հա-
մա րել շեշ տել, որ «օ րենսդ րի նպա տա կը ոչ թե բո ղոք բե րած ան ձին ծան րա բեռ նելն է որ ևէ 
չար դա րաց ված պար տա կա նու թյամբ, այլ ե րաշ խա վո րե լը, որ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
հա սա նե լի լի նի բո ղո քի բո վան դա կու թյու նը, ո րը վեր ջին նե րիս հնա րա վո րու թյուն կտա ար-
դյու նա վե տո րեն պաշտ պան վել բո ղո քում ներ կա յաց ված պա հանջ նե րից, այ սինքն` գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձինք հնա րա վո րու թյուն կու նե նան ար դյու նա վե տո րեն ի րա կա նաց նե լու դա-
տա կան պաշտ պա նու թյան ի րենց հիմն ա կան ի րա վուն քը»: 

Անդ րա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու հիմ քին, այն է` վե-
րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում վե րաքն նիչ բո ղո-
քը վե րա դարձ վում է, ե թե` չեն պահ պան վել նույն օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը, 
ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը փաս տել է, որ « վե րո հի շյալ հիմ քով (…) վե րա դարձ ված 
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վե րաքն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նե լու դեպ քում սույն գոր ծով վի ճարկ վող դրույթ նե րը 
չպետք է մեկ նա բան վեն տա ռա ցի` զր կե լով ան ձին վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վուն-
քի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նից: (…) կր կին ներ կա յաց վող վե րաքն նիչ բո ղո քի 
հետ կապ ված կա ռու ցա կար գե րը չպետք է ան հար կի ծան րա բեռ նեն ան ձանց: Այս ա ռու մով 
(…) կի րա ռե լի է նաև Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 2017 թվա կա նի ապ րի լի 18-ի ՍԴՈ-1363 
ո րոշ մամբ ար տա հայ տած այն դիր քո րո շու մը, հա մա ձայն ո րի. «(…) ե րբ Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի մատ նան շած թե րու թյուն նե րը չեն ա ռնչ վի վճ ռա բեկ բո ղո քի տեքս տին, նույն բո ղո քի 
պատ ճենն [ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող] օ րենսգր քի 231-րդ հոդ վա ծի 
5-րդ մա սին հա մա պա տաս խան գոր ծը քն նող դա տա րան և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց կր-
կին ու ղար կե լու մա սին ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու պա հանջն ան հար կի ծան րա բեռ նում է 
ոչ մի այն բո ղո քա բե րին, այլ նաև հա մա պա տաս խան կող մե րին, ո րոնք ստիպ ված են լի նե լու 
կր կին ու սումն ա սի րել նույ նա բո վան դակ բո ղո քը: Այդ տե սան կյու նից վե րա դարձ նե լուց հե տո 
կր կին ներ կա յաց ված նույն տեքստն ու նե ցող բո ղո քի պատ ճե նը կող մե րին կր կին ու ղար կե-
լը չի բխում ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված` ան ձի` ար-
դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից և չի հե տապն դում որ ևէ ի րա վա չափ 
նպա տակ»:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե
րի նկատ մամբ.

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նի վճ ռի դեմ Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը 05.12.2018 թվա կա-
նին փոս տային ա ռաք ման ե ղա նա կով ներ կա յաց րել է վե րաքն նիչ բո ղոք: Մի ա ժա մա նակ վե-
րաքն նիչ բո ղո քին կից ներ կա յաց րել է պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րա գի րը` 10.000 
ՀՀ դրա մի չա փով, ի նչ պես նաև 05.12.2018 թվա կա նի փոս տային ան դոր րագ րե րը` բո ղո քը 
(բո ղո քի պատ ճե նը) հայց վո րին և Դա տա րա նին ու ղար կե լու վե րա բե րյալ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
94-101, 122):

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 28.12.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ-
վել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ վե րաքն նիչ բո ղո քին կց վել է սահ ման վա ծից պա կաս 
չա փով պե տա կան տուր քի վճար ման փաս տը հաս տա տող ա պա ցույց, ի սկ պա կաս վճար ված 
մա սով պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն կի րա ռե լու վե րա բե րյալ բո ղոք բե րած ան ձի 
միջ նոր դու թյու նը են թա կա չէ բա վա րար ման, քա նի որ բո ղոք բե րած ան ձը չի ներ կա յաց րել իր 
գույ քային ծանր դրու թյու նը հաս տա տող ա պա ցույց նե րը: Նշ ված ո րոշ մամբ մերժ վել է պե տա-
կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն կի րա ռե լու վե րա բե րյալ բո ղոք բե րած ան ձի միջ նոր դու թյու-
նը և սահ ման վել է տասն հին գօ րյա ժամկ ետ` ո րո շումն ստա նա լու պա հից վե րաքն նիչ բո ղո քի 
խախ տու մը վե րաց նե լու և այն կր կին ներ կա յաց նե լու հա մար (հա տոր 1-ին, գ.թ. 123-124): 

Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը սահ ման ված ժամկ ե տում կր կին ներ կա յաց րել է վե րաքն-
նիչ բո ղոք` դրան կցե լով և՛ նախ կի նում ներ կա յաց ված` 10.000 ՀՀ դրա մի չա փով պե տա կան 
տուր քի վճար ման ան դոր րա գի րը, և՛ ևս 100.200 ՀՀ դրա մի չա փով պե տա կան տուր քի վճար-
ման ան դոր րա գի րը, ի նչ պես նաև 05.12.2018 թվա կա նի փոս տային ան դոր րագ րե րը` բո ղո քը 
(բո ղո քի պատ ճե նը) հայց վո րին և Դա տա րա նին ու ղար կե լու վե րա բե րյալ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
132-141): 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, 13.02.2019 թվա կա նի ո րոշ մամբ հիմք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տը, Ըն կե րու թյան 
ներ կա յա ցուց չի կող մից կր կին ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ րել է` պատ ճա-
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ռա բա նե լով, որ «(...) կր կին ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քին չի կց վել դրա օ րի նա կը հայց-
վո րին ու ղար կե լու փաս տը հաս տա տող որ ևէ ա պա ցույց (ի նչ վե րա բե րում է կր կին ներ կա-
յաց ված բո ղո քին կց ված` «RR261149394AM» կո դը կրող և հայց վո րին հաս ցե ագր ված թիվ 
76 ա ռա քա նու փոս տային ան դոր րագ րին, ա պա դրա նով հա վաստ վում է մի այն 05.12.2018թ. 
սկզբ նա պես ներ կա յաց ված բո ղո քը նույն օ րը հայց վո րին ու ղարկ ված լի նե լու փաս տը, և այն 
վե րա բե րե լի չէ 07.02.2019թ. կր կին ներ կա յաց ված բո ղո քին), մինչ դեռ սկզբ նա պես ներ կա-
յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին 28.12.2018թ. ո րոշ մամբ Վե րաքն նիչ դա-
տա րանն ար ձա նագ րել է, որ «« բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նել» ար տա հայ տու թյու նը հարկ է 
ըն կա լել տա ռա ցի նշա նա կու թյամբ` այս հնա րա վո րու թյու նից օ գտ վե լու ցան կու թյան դեպ քում 
բո ղոք բե րած ան ձը կր կին պետք է ներ կա յաց նի ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող և դրա նում նշ ված փաս-
տաթղ թե րով ու ղեկց վող վե րաքն նիչ բո ղոք (...)» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 182-183):

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա լով Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հանգ ման հիմն ա վոր վա ծու թյա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ 
է հա մա րում ար ձա նագ րել հետ ևյա լը.

Տ վյալ դեպ քում Ըն կե րու թյան կող մից ա ռա ջին ան գամ ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո-
ղո քի` Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 28.12.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ ար ձա նագր ված խախ տու մը 
չի ա ռնչ վել վե րաքն նիչ բո ղո քի տեքս տին, մաս նա վո րա պես` վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ-
վել է պե տա կան տուր քը պա կաս վճար ված լի նե լու և պա կաս վճար ված մա սով պե տա կան 
տուր քի գծով ար տո նու թյուն կի րա ռե լու վե րա բե րյալ բո ղոք բե րած ան ձի միջ նոր դու թյու նը 
բա վա րար ման են թա կա չլի նե լու հիմ քով: Հե տա գա յում, վե րաքն նիչ բո ղոք բե րած ան ձը Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից սահ ման ված ժամկ ե տում վե րաց րել է վե րը նշ ված խախ տու մը 
և կր կին ներ կա յաց րել վե րաքն նիչ բո ղոք: Մի ա ժա մա նակ, ի թիվս այլ նի, կր կին ներ կա յաց-
րած վե րաքն նիչ բո ղո քին կցել է նաև բո ղո քը (բո ղո քի պատ ճե նը) հայց վո րին և Դա տա րա նին 
ու ղար կե լու վե րա բե րյալ 05.12.2018 թվա կա նի փոս տային ան դոր րագ րե րը:

 Սույն գոր ծում առ կա ի նչ պես ա ռա ջին ան գամ, այն պես էլ կր կին ներ կա յաց ված վե րաքն-
նիչ բո ղոք նե րի ու սումն ա սի րու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ 
դրանք նույ նա բո վան դակ են: Ա վե լին, սկզբ նա կան բո ղո քի կա պակ ցու թյամբ ար ձա նագր ված 
խախ տու մը չի ա ռնչ վել բո ղո քի բո վան դա կու թյա նը և հե տա գա յում վե րաքն նիչ բո ղոք բե րած 
ան ձի կող մից վե րաց վել է: Ը նդ ո րում, վե րաքն նիչ բո ղոք բե րած ան ձն ա ռա ջին ան գամ ներ-
կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քը (բո ղո քի պատ ճե նը) 05.12.2018 թվա կա նին փոս տային ա ռաք-
ման ե ղա նա կով ու ղար կել է հայց վո րին` Եր ևան հա մայն քին, և Դա տա րա նին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն դեպ քում, ե րբ ա ռա ջին ան գամ ներ կա յաց-
ված վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ար ձա նագր ված 
խախ տու մը չի վե րա բե րել վե րաքն նիչ բո ղո քի բո վան դա կու թյա նը, ա պա վե րա դարձ ված վե-
րաքն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նե լու դեպ քում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը մեկ նա բա նե լիս պետք է հաշ վի առ նել օ րենսդ րի 
նպա տա կը: Մաս նա վո րա պես` ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 24.09.2019 թվա կա նի 
ՍԴՈ-1477 ո րոշ մամբ վեր լու ծե լով նշ ված ի րա վա նոր մը, ար ձա նագ րել է, որ « վե րո հի շյալ հիմ-
քով (…) վե րա դարձ ված վե րաքն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նե լու դեպ քում սույն գոր ծով 
վի ճարկ վող դրույթ նե րը չպետք է մեկ նա բան վեն տա ռա ցի` զր կե լով ան ձին վե րաքն նիչ բո ղոք 
բե րե լու ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նից: (…)»: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե-
րը նշ ված հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ նույն բո ղո քը (բո ղո քի 
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պատ ճե նը) ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 368-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սին 
հա մա պա տաս խան գոր ծը քն նող դա տա րան և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց կր կին ու ղար-
կե լու մա սին ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու պա հանջն ան հար կի ծան րա բեռ նում է ոչ մի այն 
բո ղո քա բե րին, այլ նաև հա մա պա տաս խան կող մե րին, ո րոնք ստիպ ված են կր կին ու սումն ա-
սի րել նույ նա բո վան դակ բո ղո քը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ըն կե րու թյան ներ-
կա յա ցու ցի չը, ը ստ է ու թյան, կա տա րել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
368-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված` բո ղո քը (բո ղո քի պատ ճե նը) գոր ծը քն նող դա-
տա րա նին և դա տա վա րու թյան մյուս կող մին ու ղար կե լու պար տա կա նու թյու նը, հետ ևա բար 
հայց վոր կող մին այն կր կին ու ղար կե լու մա սին ա պա ցույց ներ կա յաց նե լու Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի պա հանջն ան հար կի ծան րա բեռ նում է բո ղո քա բե րին: 

Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը, կի րա ռե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 371-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 1-ին կե տը, ան հիմն կեր պով վե րա դարձ րել է Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված վե-
րաքն նիչ բո ղո քը` վեր ջի նիս զր կե լով Դա տա րա նի 18.10.2018 թվա կա նի վճի ռը վե րաքն նու-
թյան կար գով բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյու նից, մի ա ժա մա նակ սահ մա նա փա կե լով նրա` 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ, 63-րդ հոդ ված նե րով և Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը` ար դյուն քում թույլ տա-
լով այն պի սի դա տա կան սխալ, ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը: Հետ-
ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 13.02.2019 թվա կա նի 
« Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը են թա կա է վե րաց ման: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա-
վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 365-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի և 
390-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
րա նի 13.02.2019 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Սնան կու թյան գործ թիվ ՍԴ2/0037/04/16
 դա տա րա նի ո րո շում  2019թ.
Ս նան կու թյան գործ թիվ  ՍԴ2/0037/04/16 
Նա խա գա հող դա տա վոր` Մ. Հար թե նյան
Դա տա վոր ներ` Կ. Չի լին գա րյան
 Ա. Խա ռա տյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և  
վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
զե կու ցող Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի փետր վա րի 19-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով ը ստ դի մու մի ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե-

տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի ը նդ դեմ «Ա մի գո Ար մեն» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն)` 
Ըն կե րու թյա նը սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, սնան կու թյան գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 09.07.2018 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե-
լու մա սին» ո րոշ ման դեմ ՀՀ պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի (այ սու հետ՝ Կո մի տե) ներ-
կա յա ցու ցիչ Ար ման Մնա ցա կա նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
 Դի մե լով դա տա րան` ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի-

տեն պա հան ջել է Ըն կե րու թյա նը ճա նա չել սնանկ:
ՀՀ Սյու նի քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ժ. Ա սատ-

րյան) 03.05.2017 թվա կա նի վճ ռով դի մու մը բա վա րար վել է:
ՀՀ Սյու նի քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 17.07.2017 թվա կա նի ո րոշ-
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մամբ հաս տատ վել է պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը:
ՀՀ Սյու նի քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 13.11.2017 թվա կա նի ո րոշ-

մամբ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի միջ նոր դու թյու նը՝ 
պա հան ջի ներ կա յաց ման ժամկ ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու մա սին, բա վա րար վել 
է մաս նա կի ո րեն. պա հան ջի ներ կա յաց ման ժամկ ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի չի ճա նաչ վել, 
ի սկ 500.000 ՀՀ դրա մի չա փով պա հան ջը գրանց վել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
82-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ը» կե տին հա մա պա տաս խան հեր թում:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (դա տա վոր ներ՝ Լ. Գրի գո րյան, Գ. Խան-
դա նյան, Հ. Ե նո քյան) 02.03.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ ՀՀ Սյու նի քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան դա տա րա նի 13.11.2017 թվա կա նի ո րո շու մը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է նույն 
դա տա րան՝ նոր քն նու թյան:

ՀՀ Սյու նի քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ս. Գրի գո-
րյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 15.05.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն-
թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի միջ նոր դու թյու նը՝ պա հան ջի ներ կա յաց ման ժամ-
կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու մա սին, բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն. պա հան ջի 
ներ կա յաց ման ժամկ ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի չի ճա նաչ վել, ի սկ 500.000 ՀՀ դրա մի չա փով 
պա հան ջը գրանց վել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 82-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ը» կե-
տին հա մա պա տաս խան հեր թում:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
09.07.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Կո մի տե ի՝ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու բաց թողն ված ժամկ ե-
տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյու նը և վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մերժ վել են:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է բե րել Կո մի տե ի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր

քի 439րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սը:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ 09.02.2018 թվա կա նին ըն-

դուն ված ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո՝ 
09.04.2018 թվա կա նից, 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված և 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ 
մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիրքն ու ժը կորց րել է: Հետ ևա բար այն 
պա րա գա յում, ե րբ վե րաքն նիչ բո ղո քը ներ կա յաց վել է 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 
09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
գոր ծո ղու թյան պայ ման նե րում, ա պա դրա ըն դու նե լու թյան հար ցը լու ծե լիս չեն կա րող կի-
րառ վել 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.02.2018 
թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նոր մե րը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 
09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
նոր մե րի կի րառ ման պայ ման նե րում Կո մի տե ի միջ նոր դու թյու նը՝ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու 
բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին, են թա կա կլի ներ բա վա րար ման:
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 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 09.07.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան»:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը. 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քի վա րույթ 

ըն դու նու մը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա-
կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան 
հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն ե րը՝ 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած 
և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
նոր մե րի՝ ժա մա նա կի մեջ գոր ծո ղու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ կա րող են 
է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա-
տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 

Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա
րում ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո ներ կա յաց ված 
վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նե լու թյան հար ցը լու ծե լիս կա րո±ղ են ա րդյոք կի րառ վել 17.06.1998 
թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը 
կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նոր մե րը:

« Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 28-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի գոր ծո ղու թյու նը տա րած վում է դրա ու ժի մեջ մտ նե լուց 
հե տո գոր ծող հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ Սահ մա նադ րու-
թյամբ, օ րեն քով կամ տվյալ  նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ ու ժը կորց րած նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կամ դրա մա սի գոր ծո ղու թյու նը տա-
րած վում է մինչև դրա ու ժը կորց նե լու օ րը գոր ծող հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, ե թե օ րեն քով 
կամ ա կտն ու ժը կորց րած ճա նա չե լու մա սին նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով այլ բան նա խա-
տես ված չէ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 439-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ նույն օ րենս գիրքն ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից ու ժը կորց րած ճա նա չել Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 1998 թվա կա նի հու նի սի 17-ի օ րենս-
գիր քը: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ մինչև նույն օ րենսգր քի ու ժի մեջ մտ նե լը ներ-
կա յաց ված հայ ցա դի մում նե րի, դի մում նե րի և բո ղոք նե րի վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը լու ծե լիս 
կի րառ վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 1998 
թվա կա նի հու նի սի 17-ի օ րենսգր քի նոր մե րը: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն 
օ րենսգր քի ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա դրու թյամբ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վա րույ թում 
գտն վող գոր ծե րը ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում քնն վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 1998 թվա կա նի հու նի սի 17-ի օ րենսգր քի նոր մե-
րով:

« Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի վկա յա կոչ ված ի րա վադ րույթ նե-
րով ամ րագր ված են նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի՝ ժա մա նա կի մեջ գոր ծո ղու թյան կա-
նոն նե րը: Ը ստ այդմ, ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի գոր ծո-
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ղու թյու նը տա րած վում է դրա ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո գոր ծող հա րա բե րու թյուն նե րի վրա: 
Այ սինքն՝ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը փաս տա ցի ի րա վա կան հետ ևանք ներ է ա ռա ջաց նում 
դրա ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո ծա գած կամ գոր ծող հա րա բե րու թյուն նե րի հա մար: Այս ը նդ հա-
նուր կա նո նից կա րող է նա խա տես վել բա ցա ռու թյուն մի այն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, օ րեն-
քով կամ տվյալ  նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով: Օ րենս դի րը մի ա ժա մա նակ սահ մա նել է, որ 
ու ժը կորց րած նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կամ դրա մա սի գոր ծո ղու թյու նը տա րած վում է 
մինչև դրա ու ժը կորց նե լու օ րը գոր ծող հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, ե թե օ րեն քով կամ ա կտն 
ու ժը կորց րած ճա նա չե լու մա սին նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով այլ բան նա խա տես ված չէ: 
Այ սինքն՝ ու ժը կորց րած նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը չի կա րող ի րա վա կան ազ դե ցու թյուն 
ու նե նալ դրա՝ ու ժը կորց նե լուց հե տո ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ: Նման 
ի րա վա կար գա վո րու մը նպա տակ ու նի պաշտ պա նել հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
այն մաս նա կից նե րին, ով քեր ար դեն ի սկ մտել են ո րո շա կի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ 
մինչև նոր ի րա վա կան ակ տի ըն դու նու մը՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ վեր ջին ներս 
ի րենց վար քա գիծն ար դեն ի սկ հա մա պա տաս խա նեց րել են ու ժը կորց րած նոր մա տիվ ի րա-
վա կան ակ տի կամ դրա մի մա սի իմ պե րա տիվ պա հանջ նե րին: 

Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը որ դեգ րել է այն սկզ բուն քը, հա մա ձայն ո րի՝ 
ի րա վա կան ակ տե րը կար գա վո րում են հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներն այն քան ժա-
մա նակ, քա նի դեռ չեն կորց րել ի րենց ի րա վա բա նա կան ու ժը: Ի րա վա բա նա կան ու ժի մեջ 
գտն վե լու հան գա ման քով է պայ մա նա վոր ված ի րա վա կան ակ տի՝ հա սա րա կա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րի վրա նե րազ դե լու հնա րա վո րու թյու նը: Այն ժա մա նակ, ե րբ նման ակ տը կորց-
նում է իր ի րա վա բա նա կան ու ժը, դա դա րում է կար գա վո րել հա սա րա կա կան հա րա բե րու-
թյուն ներ, և այդ հա րա բե րու թյուն նե րի հնա րա վոր մաս նա կից նե րը դա դա րում են ու նե նալ 
իմ պե րա տիվ պար տա կա նու թյուն՝ ի րենց վար քա գի ծը հա մա պա տաս խա նեց նե լու ար դեն ի սկ 
ու ժը կորց րած ի րա վա կան ակ տի պա հանջ նե րին: Մի ա ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է փաս տել, որ 
օ րենս դի րը նշ ված ը նդ հա նուր կա նո նից թույ լատ րել է շե ղում մի այն այն դեպ քում, ե րբ օ րեն-
քով կամ ա կտն ու ժը կորց րած ճա նա չե լու մա սին նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով ան մի ջա կա-
նո րեն այլ բան է նա խա տես վել: Նման պայ ման նե րում ու ժը կորց րած նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տը կամ դրա մի մա սը կա րող է ի րա վա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ դրա՝ ու ժը կորց նե լուց 
հե տո գոր ծող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 
09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով 
ու ժը կորց րած է ճա նաչ վել 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված և 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ 
մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը: Միև նույն ժա մա նակ 09.02.2018 
թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի՝ «Ան ցու մային և եզ րա փա կիչ դրույթ ներ» վեր տա ռու թյամբ 439-րդ հոդ-
վա ծը նա խա տե սել է ո րո շա կի ի րա վա կար գա վո րումն եր, ո րոնք վե րա բե րում են ար դեն ի սկ 
ու ժը կորց րած՝ 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված և 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նոր մե րի գոր ծո ղու թյա նը: Ը ստ այդմ, օ րենս-
դիրն ան մի ջա կա նո րեն նա խա տե սել է մի այն եր կու դեպք, որ պի սի պա րա գա յում կա րող են 
կի րառ վել ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նոր մե րը: Մաս-
նա վո րա պես՝ այդ նոր մե րը կի րառ վում են 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ու ժի մեջ մտ նե լու օր վա դրու թյամբ ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րա նի վա րույ թում գտն վող գոր ծե րը քն նե լիս, ի նչ պես նաև մինչև նույն օ րենսգր քի ու ժի 
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մեջ մտ նե լը ներ կա յաց ված հայ ցա դի մումն ե րի, դի մումն ե րի և բո ղոք նե րի վա րույթ ըն դու նե-
լու հար ցը լու ծե լիս: Այդ շր ջա նակ նե րից դուրս 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 
թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նոր մե րը չեն կա րող կի րառ վել, քա նի որ ը նդ հա նուր կա նո նի 
հա մա ձայն՝ ու ժը կորց րած նոր մա տիվ ակ տի կամ դրա մի մա սի դրույթ ներն ի րա վա կան ազ-
դե ցու թյուն չեն կա րող ու նե նալ դրա՝ ու ժը կորց նե լուց հե տո ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյուն-
նե րի նկատ մամբ: 

Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ հա մադ րե լով նոր մա տիվ ակ տե րի ժա մա նա կի մեջ գոր ծո-
ղու թյան կա նոն նե րը 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մտած 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ան ցու մային և եզ րա փա կիչ դրույթ նե-
րի հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 09.04.2018 թվա կա նի դրու թյամբ ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րա նում քնն վող գոր ծե րի նկատ մամբ են թա կա են կի րառ ման 17.06.1998 
թվա կա նին ըն դուն ված և 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի նոր մե րը, սա կայն այդ գոր ծե րով 09.04.2018 թվա կա նից հե տո վե-
րաքն նիչ բո ղո քար կում ի րա կա նաց ված լի նե լու պայ ման նե րում պետք է կի րառ վեն ար դեն 
09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նոր մե րը: Մի ա ժա մա նակ՝ նկա տի ու նե նա լով այն հան գա-
ման քը, որ բո ղո քարկ ված դա տա կան ակ տը կա յաց վել է 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 
01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նոր մե րի շր ջա նակ նե րում, են թադ րյալ դա տա կան սխա-
լի առ կա յու թյու նը պետք է գնա հատ վի տվյալ դա տա կան ակ տի կա յաց ման պա հին գոր ծող 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նոր մե րի լույ սի ներ քո՝ հիմք ըն դու նե լով 
« Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 28-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի կար գա-
վո րու մը:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյա նը սնանկ ճա նա չե լու մա սին դի մու մը 
վա րույթ է ըն դուն վել 05.12.2016 թվա կա նին (հա վել ված 1-ին, գ.թ. 1-2): « Պա հան ջի ներ կա-
յաց ման ժամկ ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու և հիմն ա վոր վա ծու թյու նը ո րո շե լու մա-
սին» ո րո շու մը Դա տա րա նի կող մից կա յաց վել է 15.05.2018 թվա կա նին (հա վել ված 2-րդ, գ.թ. 
12-15): Նշ ված ո րո շու մը ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե 
ու ղարկ վել է 30.05.2018 թվա կա նին՝ հա մա ձայն թիվ RR255155271AM փոս տային ան դոր րագ-
րի (հա վել ված 2-րդ, գ.թ. 16): Դա տա րա նի ո րո շու մը ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե-
տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեն ստա ցել է 04.06.2018 թվա կա նին (հա վել ված 2-րդ, գ.թ. 22):

 Կո մի տեն վե րաքն նիչ բո ղո քի հետ մի ա ժա մա նակ ներ կա յաց րել է միջ նոր դու թյուն՝ վե-
րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ժամկ ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ՝ պատ-
ճա ռա բա նե լով, որ Դա տա րա նի ո րո շու մը ստա ցել է 04.06.2018 թվա կա նին, ո րից էլ պետք է 
հաշ վարկ վի բո ղո քարկ ման ժամկ ե տը (հա վել ված 2-րդ, գ.թ. 28-36): Կո մի տե ի վե րաքն նիչ 
բո ղո քը փոս տային ծա ռա յու թյանն է հանձն վել 25.06.2018 թվա կա նին (հա վել ված 2-րդ, գ.թ. 
53):

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Կո մի տե ի՝ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու բաց թողն ված 
ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու մի ջոր դու թյու նը և վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը, նշել է, որ Դա-
տա րա նի ո րո շու մը 04.06.2018 թվա կա նին ստաց ված լի նե լու պայ ման նե րում ի րա 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 
ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
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թյան օ րենսգր քի ի րա վա կար գա վո րումն ե րի լույ սի ներ քո վե րաքն նիչ բո ղոք կա րող էր բեր վել 
մինչև 19.06.2018 թվա կա նը, մինչ դեռ այն փոս տային ծա ռա յու թյանն է հանձն վել 25.06.2018 
թվա կա նին: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա-
նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի նոր մե րի կի րա ռե լի ու թյու նը հիմն ա վո րել է այն հան գա ման քով, որ 
գոր ծը Դա տա րա նում քնն վել է 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի 
մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի նոր մե րին հա մա պա տաս խան:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմն ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րում նշել հետ ևյա լը.

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի 
ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ 
ժամ կե տում քն նու թյան ի րա վունք:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու-
թյուն նե րը (...) ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մից 
ող ջա միտ ժամկ ե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքն նու թյան ի րա վունք (...):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 115-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը հաշ վարկ վում են տա րի նե րով, ա միս նե րով, շա բաթ նե-
րով և օ րե րով: Օ րե րով հաշ վարկ վող ժամ կետ նե րում չեն նե րառ վում օ րենսդ րու թյամբ նա-
խա տես ված ոչ աշ խա տան քային օ րե րը: 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում դա տա կան ակ տի կա յաց ման պա հին գոր ծող՝ 17.06.1998 
թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը 
կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 145-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
ա ռան ձին ակ տի ձևով կա յաց ված դա տա րա նի ո րո շու մը պատ շաճ ձևով ու ղարկ վում է գոր-
ծին մաս նակ ցող ան ձանց` ո րո շու մը կա յաց նե լու օր վա նից ե ռօ րյա ժամկ ե տում:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ սնան կու թյան 
գոր ծե րի վա րումն ի րա կա նաց վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քով, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րենսգր քով և 
նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝  ե թե նույն օ րեն-
քով սահ ման ված են այլ կա նոն ներ, քան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով, ա պա սնան կու թյան գոր ծի քն նու թյունն ի րա կա նաց վում է 
նույն օ րեն քով սահ ման ված կա նոն նե րով:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ սնան կու-
թյան գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում կա յաց վող ո րո շում նե րը կա րող են բո ղո քարկ վել դրանք 
կա յաց վե լուց հե տո` 15-օ րյա ժամ կե տում, վե րաքն նու թյան կար գով, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ-
քե րի, ե րբ դա տա րա նը ժամ կե տի բաց թո ղու մը հա մա րում է հար գե լի:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե-
տի հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մերժ վում է, ե թե վե րաքն նիչ բո ղո քը բեր վել 
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է սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո, և բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին 
միջ նոր դու թյու նը մերժ վել է: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց ված ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցի այի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րով ամ րագր ված է ան ձի 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը, ո րի կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե կը դա տա կան 
ակ տե րի բո ղո քարկ ման ի րա վունքն է: Բո ղո քարկ ման ի նս տի տուտն ի րա վա կան մի ջոց է, ո րը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո շա կի ըն թա ցա կար գի մի ջո ցով գործ նա կա նում ա պա հո վե լու 
դա տա կան սխալ նե րի բա ցա հայ տու մը և ո ւղ ղու մը` դրա նով ի սկ նպաս տե լով ար դա րա դա-
տու թյան նպա տակ նե րի գործ նա կա նում ի րա կա նաց մա նը (տե՛ս, Սու սան նա Ա րա րա տի Միր
զո յանն ը նդ դեմ Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նի թիվ Ա ՐԱԴ/0170/02/14 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Մար դու ի րա վունք նե րի ե վոր պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Եվ րո պա կան դա տա րան) 
կող մից ձևա վոր ված կա յուն նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն՝ դա տա կան պաշտ պա-
նու թյան ի րա վուն քը, ո րի մի մասն էլ կազ մում է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, 
բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա փա կումն ե րի: Այ դու հան դերձ, կի րառ ված 
սահ մա նա փա կումն ե րը չպետք է այն կերպ կամ այն աս տի ճա նի սահ մա նա փա կեն ան ձի` դա-
տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, որ վնաս հասց վի այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյա նը: Բա ցի 
այդ, սահ մա նա փա կու մը Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին չի հա մա պա տաս խա նի, 
ե թե այն ի րա վա չափ նպա տակ չի հե տապն դում և ե թե կի րառ ված մի ջոց նե րի և հե տապնդ-
վող նպա տա կի միջև չկա հա մա չա փու թյան ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն (տե՛ս, օ րի նակ, 
Khalfaoui v. France գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 14.12.1999 թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 35
36, Papon v. France գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 25.07.2002 թվա կա նի վճի ռը, կետ 90):

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

Ա վե լին, Եվ րո պա կան դա տա րանն իր նա խա դե պային ի րա վուն քում ար տա հայ տել է 
դիր քո րո շում այն մա սին, որ ե թե ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ հս տակ սահ ման ված է դա-
տա կան ո րո շու մը ծա նու ցե լու՝ ի րա վա սու մար մին նե րի պար տա կա նու թյու նը, ա պա դի մո ղի 
գան գա տարկ ման ի րա վուն քը չի կա րող մերժ վել, ե թե ու շա ցումն ե րի պատ ճառն իշ խա նու-
թյուն նե րի պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րումն է ե ղել, նույ նիսկ ե թե տե սա կա նո րեն դի մողն 
ու նե ցել է դա տա րա նի ո րոշ ման մա սին այլ աղ բյուր նե րից տե ղե կա նա լու հնա րա վո րու թյուն 
(տե՛ս, Davran v. Turkey գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 03.11.2009 թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 
3147):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օ րենս դի րը «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում հս տակ նա խա տե սել է այն դա տա վա րա կան ժամկ ե տը, 
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ո րի ըն թաց քում սնան կու թյան գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում կա յաց վող ո րո շում նե րը կա րող 
են բո ղո քարկ վել վե րաքն նու թյան կար գով, այն է՝ դրանք կա յաց վե լուց հե տո 15-օ րյա ժամ կե-
տում: Այդ ժամկ ե տից հե տո դա տա կան ակ տի բո ղո քար կու մը հնա րա վոր է, ե րբ դա տա րա-
նը ժամ կե տի բաց թո ղու մը հա մա րում է հար գե լի: Ը ստ այդմ, վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը 
մերժ վում է, ե թե վե րաքն նիչ բո ղո քը բեր վել է սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո, և 
բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը մերժ վել է: Մի ա ժա մա նակ, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը, գտ նում 
է, որ այն դեպ քում, ե րբ բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րաց ման ժամկ ե տի բաց թո ղու մը պայ-
մա նա վոր ված է ստո րա դաս դա տա րա նի ան գոր ծու թյամբ, բաց թողն ված դա տա վա րա կան 
ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու հար ցը քն նար կե լիս վե րա դաս դա տա րա նը պետք է ա ռաջ նորդ վի 
ան ձի ի րա վունք նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ա պա հով ման ան հրա ժեշ տու թյան և դա-
տա րա նի մատ չե լի ու թյան սկզ բունք նե րով: 

Ընդ ո րում, այս կա պակ ցու թյամբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 28.06.2016 
թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1290 ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ նախ` պետք է ե րաշ խա վոր վի օ րեն-
քով սահ ման ված կար գով և ժամ կետ նե րում դա տա կան ակ տի տրա մադ րու մը բո ղոք ներ կա-
յաց նե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձին, ի նչ պես նաև այն, որ բո ղոք ներ կա յաց նե լու ի րա վունք 
ու նե ցող ան ձից ան կախ պատ ճառ նե րով այդ ժամ կե տի բաց թո ղումն ի րա վուն քի ու ժով (ex 
jure) պետք է ճա նաչ վի հար գե լի: Մի այն այս պայ ման նե րում բո ղոք ներ կա յաց նե լու ի րա վունք 
ու նե ցող ան ձի հա մար ե րաշ խա վոր ված կլի նեն ող ջա միտ ժամ կետ նե րում հիմ նա վոր բո ղոք 
բե րե լու, դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա-
վունք նե րը։

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վկա յա կոչ ված դիր քո րո շումն ե րի հա մա տեքս տում 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ նշել է, որ բո ղո քարկ ման ժամ-
կե տը բաց թող նե լու դեպ քում բո ղո քա բե րի կող մից ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ-
նոր դու թյուն և հա մա պա տաս խան ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լը, ի սկ վե րա դաս դա տա րա նի 
կող մից նշ ված միջ նոր դու թյան քն նար կու մը և ա պա ցույց նե րը գնա հա տե լը, պար տա դիր է: 
Այն դեպ քում, ե րբ պատ շաճ ա պա ցուց ված է բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տը բո ղոք բե րած 
ան ձի կող մից իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով ու շ ստա նա լու հան գա ման քը և բո ղո քը 
ներ կա յաց վել է դա տա կան ակ տը ստա նա լու օր վա նից հաշ ված օ րեն քով սահ ման ված ժամ
կե տում, վե րա դաս դա տա րա նը բաց թո ղած ժամ ե տը պետք է վե րա կանգ նի ի րա վուն քի 
ու ժով (ex jure) (տե´ս, Դո նա րա Գրի գո րյանն ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի, ՀՀ ոս
տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան, « Լու սան շան» ՊՈԱԿի 
թիվ Ե ԿԴ/2791/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 24.03.2017 թվա կա նի 
ո րո շու մը):

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ թիվ ՍԴ2/0037/04/16 սնան կու թյան գործն ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նում քնն վել է 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված և 01.01.1999 թվա կա նին 
ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նոր մե րով, քա նի որ Ըն-
կե րու թյա նը սնանկ ճա նա չե լու մա սին դի մու մը վա րույթ է ըն դուն վել 05.12.2016 թվա կա նին և 
09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ու ժի 
մեջ մտ նե լու օր վա դրու թյամբ գոր ծի քն նու թյունն ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում շա րու-
նակ վել է: Դա տա րա նը « Պա հան ջի ներ կա յաց ման ժամկ ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա-
րե լու և հիմն ա վոր վա ծու թյու նը ո րո շե լու մա սին» ո րո շու մը կա յաց րել է 15.05.2018 թվա կա նին, 
այ սինքն՝ այն ժա մա նակ, ե րբ ար դեն ու ժի մեջ է մտել 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված ՀՀ 
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քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը: Նշ ված ո րոշ ման դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք 
է բեր վել 25.06.2018 թվա կա նին, այ սինքն՝ 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 
թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի գոր ծո ղու-
թյան շր ջա նակ նե րում: Հետ ևա բար այդ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու, այդ թվում՝ բո ղո քարկ-
ման ժամկ ետ նե րի պահ պան վա ծու թյան հար ցը պետք է լուծ վեր 09.02.2018 թվա կա նին ըն-
դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի ի րա վա կար գա վո րումն ե րի լույ սի ներ քո: Ի նչ վե րա բե րում է ստո րա դաս դա տա-
րա նի ան գոր ծու թյամբ պայ մա նա վոր ված դա տա կան ա կտն ո ւշ ստա նա լու հան գա ման քին, 
ա պա դրան ի րա վա կան գնա հա տա կան պետք է տր վեր՝ հաշ վի առ նե լով 17.06.1998 թվա-
կա նին ըն դուն ված և 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի նոր մե րը, քա նի որ գործն ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում քնն վել է նշ-
ված օ րենսգր քի նոր մե րին հա մա պա տաս խան: Ը ստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում 
է, որ Դա տա րա նի ո րո շու մը կա յաց վել է 15.05.2018 թվա կա նին, սա կայն ՀՀ ԿԱ պե տա կան 
ե կա մուտ նե րի կո մի տե է ու ղարկ վել 30.05.2015 թվա կա նին, այ սինքն՝ 17.06.1998 թվա կա նին 
ըն դուն ված և 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 145-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ե ռօ րյա ժամկ ե տի խախտ մամբ: Դա տա րա նի ո րո-
շու մը ՀՀ ԿԱ պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի կող մից ստաց վել է 04.06.2018 թվա կա նին, 
ի սկ վե րաքն նիչ բո ղո քը փոս տային ծա ռա յու թյանն է հանձն վել 25.06.2018 թվա կա նին, այ-
սինքն՝ ստա նա լու պա հից 15-օ րյա ժամկ ե տի պահ պան մամբ (2018 թվա կա նի հու նի սի 9-ը, 
10-ը, 16-ը, 17-ը, 23-ը և 24-ը ե ղել են ոչ աշ խա տան քային օ րեր): Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման 
եզ րա հան գու մը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ Կո մի տե ի վե րաքն նիչ բո ղո քը 
վա րույթ ըն դու նե լու, այդ թվում՝ բո ղո քարկ ման ժամկ ետ նե րի պահ պան ված լի նե լու հար ցը 
պետք է լուծ վեր 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ի րա վա կար գա վո րումն ե րի լույ սի ներ քո: 
Նման պայ ման նե րում, հա մա ձայն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 115-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի, օ րե րով հաշ վարկ վող ժամկ ետ նե րում չեն նե րառ վում օ րենսդ րու թյամբ 
նա խա տես ված ոչ աշ խա տան քային օ րե րը, ի տար բե րու թյուն 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն-
ված, 01.01.1999 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ի րա վա կար գա վո րումն ե րի, ո րի շր ջա նակ նե-
րում ոչ աշ խա տան քային օ րե րը ևս հաշ վարկ վում է ին դա տա վա րա կան ժամկ ետ նե րում (ե թե, 
ի հար կե, ժամկ ե տի վեր ջին օ րը չէր հա մընկ նում ոչ աշ խա տան քային օր վա հետ, որ պի սի պա-
րա գա յում ժամկ ե տի ա վարտ ման օր էր հա մար վում դրան հա ջոր դող աշ խա տան քային օ րը): 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նման պայ ման նե րում Կո մի տե ի միջ նոր դու-
թյու նը՝ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար սահ ման ված ժամկ ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա-
մա րե լու վե րա բե րյալ, են թա կա էր բա վա րար ման, ի նչն ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
կող մից, որ պի սի դա տա կան սխա լը հիմք է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 09.07.2018 թվա կա նի 
« Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա-
վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ու-
ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 



648 ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
րա նի 09.07.2018 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը:

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան   Սնան կու թյան գործ թիվ ՇԴ/0016/04/18
 դա տա րա նի ո րո շում       2019թ.
Ս նան կու թյան գործ թիվ ՇԴ/0016/04/18
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Գ. Խան դա նյան
 Դա տա վոր ներ՝ Լ. Գրի գո րյան
 Ա. Մկրտ չյան 

ՈՐՈՇՈւՄ
 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՆՈՒ ՆԻՑ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող և զե կու ցող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի հու լի սի 31-ի ն
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով քն նե լով Մե լա դա Սարգ սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն-

նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 13.09.2018 թվա կա նի ‹‹ Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը 
մեր ժե լու մա սին›› ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ դի մու մի Գա յա նե Կի րա կո սյա նի՝ սնանկ ճա նա չե լու 
պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
 Դի մե լով դա տա րան` Գա յա նե Կի րա կո սյա նը պա հան ջել է ի րեն ճա նա չել սնանկ: 
ՀՀ Շի րա կի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Բ. Մկրտ չյան) 

(այ սու հետ` Դա տա րան) 16.08.2018 թվա կա նի վճ ռով դի մու մը բա վա րար վել է:
ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

13.09.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Մե լա դա Սարգ սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մերժ-
վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Մե լա դա Սարգ սյա նը: 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ‹‹Ս նան կու թյան մա սին›› ՀՀ օ րեն քի 20րդ հոդ վա ծի 

2րդ մա սը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 177րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը և 
360րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 1ին կե տը։

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ սնանկ ճա նա չե լու Դա տա րա նի վճի ռը վե-

րա բե րում է ‹‹Ս նան կու թյան մա սին›› ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պար տա պա-
նին սնանկ ճա նա չե լու հիմ քե րի և ան վճա րու նա կու թյան հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյա նը կամ 
բա ցա կա յու թյա նը: Հետ ևա բար տվյալ դեպ քում շա հագր գիռ ան ձինք են մի այն պար տա պա-
նը և պար տա տե րը, այլ կերպ ա սած՝ ան ձին սնանկ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ վճիռն ան դրա-
դառ նում է մի այն պար տա պա նի և պար տա տի րոջ ի րա վունք նե րին, որ պի սի պայ ման նե րում 
ար դա րաց ված է օ րենսդ րի այն մո տե ցու մը, որ նշ ված դա տա կան ակ տը կա րող են բո ղո քար-
կել մի այն պար տա պա նը և պար տա տե րը (պար տա տե րե րը):

 Մինչ դեռ, տվյալ դեպ քում Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Մե լա դա Սարգ-
սյա նի հան դեպ Գա յա նե Կի րա կո սյա նի պարտ քը հաս տատ վում է 02.10.2014 թվա կա նի թիվ 
ՇԴ/1349/02/14 վճ ռով, ի նչն էլ հիմք ըն դու նե լով Դա տա րանն իր կող մից կա յաց ված 16.08.2018 
թվա կա նի վճիռն ու ղար կել է նաև Մե լա դա Սարգ սյա նին՝ պար զա բա նե լով վճ ռի բո ղո քարկ-
ման կարգն ու ժամկ ետ նե րը: 

Այս պի սով, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, Մե լա դա Սարգ սյա նին ճա նա չե լով բո ղո քարկ ման 
ի րա վա սու թյուն չու նե ցող ան ձ, ան տե սել է գոր ծում առ կա փաս տաթղ թե րը, ո րոն ցից ա կն-
հայտ է, որ Մե լա դա Սարգ սյա նը հան դի սա նում է նշ ված վճի ռը բո ղո քար կե լու ի րա վա սու թյուն 
ու նե ցող ան ձ: Ար դյուն քում վեր ջինս զրկ վել է պար տա տի րոջ կար գա վի ճա կից և Գա յա նե Կի-
րա կո սյա նի կող մից իր նկատ մամբ պար տա վո րու թյուն կա տա րե լու պա հան ջի ի րա վուն քից:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է «ամ բող ջու թյամբ բե կա նել ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 13.09.2018 թվա կա նի թիվ ՇԴ/0016/04/18 սնան-
կու թյան գոր ծով կա յաց րած ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան` սահ մա նե լով նոր 
քն նու թյան ծա վա լը»։  

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե-

լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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` ա ռեր ևույթ առ կա է 
մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմն ա րար խախ տում այն հիմն ա վոր մամբ, որ 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տր վել ‹‹Ս նան կու թյան մա սին›› ՀՀ օ րեն քի 20-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 360-րդ հոդ վա ծի 
այն պի սի խախ տում, ո րը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը:

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ կա մա վոր սնան կու թյան դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծով կա յաց ված 
եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տը պար տա տի րոջ կող մից բո ղո քար կե լու ի րա վա կան հնա րա
վո րու թյան հար ցին:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
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ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք: 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի 

ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ 
ժամկ ե տում քն նու թյան ի րա վունք: 

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

Եվ րո պայի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տե ի 07.02.1995 թվա կա նի թիվ R(95)5 հանձ-
նա րա րա կա նի 1-ին հոդ վա ծի (a) կե տով նա խա տես ված սկզ բուն քի հա մա ձայն` պետք է առ-
կա լի նի վե րա դաս դա տա րա նի (ե րկ րորդ ա տյա նի դա տա րան) կող մից ստո րա դաս դա տա-
րա նի (ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան) ցան կա ցած ո րոշ ման վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյուն: 
Այ սինքն` ա ռա ջին ա տյա նի դա տա կան ակ տե րի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը 
պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ պես զի հնա րա վո րինս ա պա հով վի դա տա վա րա կան օ րեն-
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 (ե րկ րորդ ա տյա նի դա տա րան): Այն է` ե րբ 
պե տու թյան դա տա կան հա մա կարգն ու նի ե ռաս տի ճան կա ռուց վածք, ան ձը պետք է ու նե նա 
ա ռն վազն եր կու ա տյա նում լս ված լի նե լու ի րա վունք: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ-
նում է, որ դա տա րան նե րի կող մից չեն կա րող այն պի սի ձևա կան խո չըն դոտ ներ ստեղծ վել, 
ո րոնց ար դյուն քում կա րող է խախտ վել ան ձանց` դա տա կան ակ տի` օ րեն քով նա խա տես ված 
կար գով վե րա նայ ման ի րա վուն քը (տե´ս, ի թիվս այլ նի, Ժան նա Տե րյանն ը նդ դեմ Վա հան 
Տե րյա նի և Վա հան Տե րյանն ը նդ դեմ Ժան նա Տե րյա նի թիվ Ե ԱՆԴ/0563/02/16 քա ղա քա ցի ա
կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.12.2018 թվա կա նի ո րո շու մը): 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց ված ո րոշ մամբ ար դեն ի սկ ար ձա նագ րել է, 
որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցի այի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րով ամ րագր ված 
ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե կը դա տա կան 
ակ տե րի բո ղո քարկ ման ի րա վունքն է: Բո ղո քարկ ման ի նս տի տուտն ի րա վա կան մի ջոց է, 
ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո շա կի ըն թա ցա կար գի մի ջո ցով գործ նա կա նում ա պա հո-
վել դա տա կան սխալ նե րի բա ցա հայ տու մը և ո ւղ ղու մը` դրա նով ի սկ նպաս տե լով ար դա րա-
դա տու թյան նպա տակ նե րի գործ նա կա նում ի րա կա նաց մա նը (տե՛ս, ի թիվս այլ նի, Սու սան
նա Ա րա րա տի Միր զո յանն ը նդ դեմ Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նի թիվ Ա ՐԱԴ/0170/02/14 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի ո րո շու մը, « Ֆասթ 
Սփ լայ» ՍՊԸն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի 
թիվ ՎԴ3/0347/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 04.03.2015 թվա կա նի ո րո
շու մը, Վար դան Աբ րա հա մյանն ը նդ դեմ «Արդ շին բանկ» ՓԲԸի թիվ ԵԴ/17609/02/18 քա ղա քա
ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 19.04.2019 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Բա ցի այդ, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն ե րում, ան դրա-
դառ նա լով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Եվ րո պա կան 
դա տա րան) նա խա դե պային ի րա վուն քին, բազ միցս փաս տել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նում ե րաշ խա վոր ված են ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքն-
նու թյան հիմն ա կան ի րա վունք նե րը: Մաս նա վո րա պես` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ 
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դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ 
մասն է: Այ նո ւա մե նայ նիվ, այդ ի րա վուն քը բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա-
փա կումն ե րի: Այդ սահ մա նա փա կումն ե րը թույ լատր վում են, քա նի որ մատ չե լի ու թյան ի րա-
վունքն իր բնույ թով պա հան ջում է պե տու թյան կող մից ո րո շա կի կար գա վո րումն եր: Այս ա ռու-
մով պե տու թյու նը ո րո շա կի հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն ու նի: Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան 
ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ այն չխախ տի կամ զր կի 
ան ձին մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քից այն պես կամ այն աս տի ճան, որ խախտ վի այդ ի րա վուն-
քի բուն է ու թյու նը: Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի կա րող 
հա մա տե ղե լի լի նել Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հետ, ե թե այն ի րա վա չափ նպա տակ չհե-
տապն դի և ե թե չլի նի ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րի և հե տապնդ-
վող նպա տակ նե րի միջև հա մա չա փու թյան ա ռու մով (տե´ս, « Կոն վերս բանկ» ՓԲԸն ը նդ դեմ 
Քրիս տի նե Տո նո յա նի, Օվ սան նա Մես րո բյա նի թիվ Ե ԿԴ/2357/02/17 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 14.03.2019 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է նաև, որ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյունն օ րենսդ րա կան 
կար գա վո րումն ե րի ա ռար 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 ի նչ պես գոր ծի ար դա րա ցի քն նու թյա նը խո չըն-
դո տող ա վե լորդ ձևա կա նու թյուն նե րից (ֆոր մա լիզ մից), այն պես էլ չա փա զանց ճկուն մո տե-
ցու մից, ո րի դեպ քում օ րեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան պա հանջ նե րը կկորց նեն ի րենց 
նշա նա կու թյու նը: Ը ստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը 
խա թար վում է այն դեպ քում, ե րբ օ րենսդ րա կան նոր մե րը դա դա րում են ծա ռայել ի րա-
վա կան ո րո շա կի ու թյան ու ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ ի րա կա նաց ման նպա տակ-
նե րին և խո չըն դո տում են ան ձին հաս նել ի րա վա սու դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ը ստ 
է ու թյան քն նու 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):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի 
ներ քո ան հրա ժեշտ է հա մակ ցու թյան մեջ մեկ նա բա նել ‹‹Ս նան կու թյան մա սին›› ՀՀ օ րեն քի 
20-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 360-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 360-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե-
տի հա մա ձայն` ա ռա ջին ա տյա նի  դա տա րա նի վճիռ նե րի և նույն օ րենսգր քի 361-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով սահ ման ված ո րո շումն ե րի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վունք ու նեն` գոր-
ծին մաս նակ ցող ան ձինք:

‹‹Ս նան կու թյան մա սին›› ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` սնան կու թյան 
գոր ծե րի վա րումն ի րա կա նաց վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քով, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րենսգր քով և 
նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ե թե նույն օ րեն քով սահ ման ված են այլ կա նոն-
ներ, քան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քով, ա պա սնան կու թյան գոր ծի քն նու թյունն ի րա կա նաց վում է նույն օ րեն քով սահ ման ված 
կա նոն նե րով:

 ‹‹Ս նան կու թյան մա սին›› ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա-
նի` սնան կու թյան գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րը կա րող են բո ղո քարկ վել 
վե րաքն նու թյան կար գով։ Վե րաքն նիչ բո ղոք կա րող է բեր վել այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ 
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մտ նե լուց հե տո` 15-օ րյա ժամկ ե տում, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ դա տա րա նը ժամկ ե-
տի բաց թո ղու մը հա մա րում է հար գե լի։

‹‹Ս նան կու թյան մա սին›› ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` պար տա պա-
նին սնանկ ճա նա չե լու կամ սնանկ ճա նա չե լու դի մու մը մեր ժե լու մա սին դա տա րա նի վճի ռը 
կա րող են բո ղո քար կել պար տա պա նը, պար տա տե րը (պար տա տե րե րը):

 Վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ պար տա պա նին սնանկ ճա-
նա չե լու կամ սնանկ ճա նա չե լու դի մու մը մեր ժե լու մա սին ո րո շու մը կա րող է բո ղո քարկ վել 
բա ցա ռա պես տվյալ գոր ծով պար տա պան և/ կամ պար տա տեր հան դի սա ցող ան ձի կող մից, 
այ սինքն՝ որ պես զի ան ձը կա րո ղա նա բո ղո քար կել իր շա հե րին ա ռնչ վող և իր ի րա վունք նե րի 
ու պար տա կա նու թյուն նե րի հետ ան մի ջա կա նո րեն կապ ված սնան կու թյան գոր ծով կա յաց-
ված վճի ռը, նա պետք է տվյալ գոր ծով հան դի սա նա կամ պար տա պան, կամ պար տա տեր:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ օ րենսդ րա կան նման կար գա վո րումն ի նք նան-
պա տակ չէ, այն բխում է սնան կու թյան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյու նից: Մաս նա վո րա-
պես` ան ձին սնանկ ճա նա չե լը պայ մա նա վոր ված է ‹‹Ս նան կու թյան մա սին›› ՀՀ օ րեն քի 3-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված հիմ քե րի և ան վճա րու նա կու թյան հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյամբ 
կամ բա ցա կա յու թյամբ, ի նչն իր հեր թին ան դրա դառ նում է պար տա պա նի և պար տա տի րոջ 
ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի վրա, որ պի սի պայ ման նե րում օ րենսդ րի կող մից սահ-
ման ված կար գա վո րու մը կրում է իմ պե րա տիվ բնույթ, այ սինքն՝ պար տա պա նին սնանկ ճա-
նա չե լու կամ սնանկ ճա նա չե լու դի մու մը մեր ժե լու մա սին դա տա րա նի վճի ռը բո ղո քար կե լու 
ի րա վուն քը վե րա պահ ված է բա ցա ռա պես պար տա պա նին կամ պար տա տի րո ջը։

 Բա ցի այդ, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց ված ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել 
է, որ ան ձին սնանկ ճա նա չե լու նպա տա կը քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան կա յու նու թյան 
ա պա հո վումն է՝ այդ շր ջա նա ռու թյան ան վճա րու նակ մաս նա կից նե րին ֆի նան սա պես ա ռող-
ջաց նե լու կամ նրանց քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյու նից դուրս մղե լու նպա տա կով, որ-
պես զի վեր ջին նե րիս ան վճա րու նա կու թյան հետ ևան քով չոտ նա հար վեն նաև քա ղա քա ցի-
ա կան շր ջա նա ռու թյան մնա ցած մաս նա կից նե րի շա հե րը: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նաև 
փաս տել է, որ պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լը պար տա վո րու թյու նը ոչ պատ շաճ կա տա րած 
պար տա պա նի նկատ մամբ դա տա կան այն պի սի մի ջամ տու թյուն է, ո րի պայ ման նե րում սահ-
մա նա փակ վում է պար տա պա նի գոր ծո ղու թյուն նե րի շր ջա նա կը մինչև սնան կու թյան վա րույ-
թի ա վար տը, որ պի սի կար գա վոր ման նպա տա կը պար տա պա նի և պար տա տե րե րի շա հե րի 
հա վա սա րակշ ռու թյունն ա պա հո վելն է (տե՛ս, «Ա ՌԷԿ ՍԻՄ ԲԱՆԿԳԱԶՊ ՐՈՄ ԲԱՆ ԿԻ ԽՈՒՄԲ» 
ՓԲԸն ը նդ դեմ Հա րու թյուն Վար դա նյա նի թիվ Ե ՄԴ/0049/04/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2017 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` դա տա րա նը, գնա հա տե լով գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը, ո րո շում է փաս տի 
հաս տատ ված լի նե լու հար ցը` ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ-
ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ։ 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե-
տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մերժ վում է, ե թե բո ղո քը ներ կա յաց րել է այն 
ան ձը, ո րը դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու ի րա վունք չու նի:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն ե րում բազ միցս ան դրա դար-
ձել է դա տա րան նե րի կող մից գոր ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և 
օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման ի րա վա կան վեր լու ծու թյա նը, ո ւս տի սույն ո րոշ մամբ կր կին դրան չի 
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ան դրա դառ նում (տե՛ս, ի թիվս այլ նի, Վա րու ժան Ա վա գյանն ը նդ դեմ Քնա րիկ և Կո րյուն Հա
րու թյու նյան նե րի թիվ Ե ԱՔԴ/4311/02/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
14.05. 2019 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դառ նա լով դա տա րա նի ներ քին 
հա մոզ մուն քի ի րա վա կան վեր լու ծու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ այն չպետք է մե կու սաց ված 
լի նի գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րից և դրա նում առ կա ա պա ցույց նե րից, այլ օբյեկ-
տի վո րեն պետք է հիմն վի դրանց վրա և լի նի գոր ծի բազ մա կող մա նի և օբյեկ տիվ քն նու թյան 
ար դյունք: Մի այն այդ պա րա գա յում դա տա կան ակ տը կա րող է հա մար վել օ րի նա կան, հա-
մո զիչ և հե ղի նա կա վոր ոչ մի այն դա տա րա նի հա մար, այլև դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
դի մած ան ձանց հա մար: Նշ վա ծից հետ ևում է, որ դա տա կան ակ տի հիմ քում չեն կա րող դր վել 
այն պի սի փաս տեր, ո րոնց վե րա բե րյալ օբյեկ տիվ և բազ մա կող մա նի քն նու թյուն չի ի րա կա-
նաց վել (տե՛ս, Զա րու հի, Գա յա նե Այ վա զյան ներն ը նդ դեմ Նաի րա Պետ րո սյա նի, Մա րի ա Այ
վա զյա նի թիվ Ե ԿԴ/4379/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.12.2017 
թվա կա նի ո րո շու մը): 

 Հա վե լե լով վե րը նշ վա ծին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նաև նշել, որ ներ-
քին հա մոզ մուն քը պետք է հիմն ված լի նի գոր ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող-
մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա և ոչ մի դեպ քում չի կա րող ըն կալ վել որ պես 
դա տա րա նի կող մից կա մա յա կան դրս ևո րում: Այ սինքն՝ ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման գոր-
ծըն թա ցում դա տա րա նը պետք է զերծ մնա շա հագր գիռ, կողմն ա կալ և կան խա կալ մո տե ցում 
ցու ցա բե րե լուց և դրանք հե տա զո տի տվյալ վե ճի լուծ ման հա մար թույ լատ րե լի ու թյան, վե րա-
բե րե լի ու թյան, բա վա րա րու թյան և ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու նից:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Գա յա նե Կի րա կո սյա նը Դա տա րան է ներ կա յաց րել 
սե փա կան սնան կու թյու նը ճա նա չե լու դի մում (գ.թ. 3-5):

 Դա տա րա նի 16.08.2018 թվա կա նի վճ ռով դի մու մը բա վա րար վել է (գ.թ. 70-76):
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 13.09.2018 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե-

լու մա սին» ո րոշ մամբ մեր ժե լով Մե լա դա Սարգ սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը, պատ-
ճա ռա բա նել է, որ « բո ղո քարկ վող վճ ռի դեմ Մե լա դա Սարգ սյա նը վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու 
ի րա վա սու թյուն չու ներ (...) թիվ ՇԴ/0016/04/18 սնան կու թյան գոր ծով բո ղո քարկ վող դա տա-
կան ակ տը վե րա բե րում է Գա յա նե Կի րա կո սյա նի սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ (...) սնանկ 
ճա նա չե լուն: (...) սնան կու թյան գոր ծով առ կա չէ պար տա տե րե րի և/ կամ պար տա տի րոջ պա-
հանջ նե րի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան փաս տա թուղթ, ո րով հնա րա վոր կլի ներ պար զել, 
թե ա րդյո՞ք Մե լա դա Սարգ սյա նը հան դի սա նում է Գա յա նե Կի րա կո սյա նի սնան կու թյան գոր-
ծով պար տա տեր, որ պի սի պա րա գա յում նոր մի այն վեր ջինս հնա րա վո րու թյուն կու նե նար բո-
ղո քար կե լու սնանկ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ (...) դա տա կան ակ տը: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
վերս տին փաս տում է, որ օ րենսդ րի հս տակ պա հանջն է՝ պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու 
մա սին դա տա րա նի վճի ռը բա ցա ռա պես պար տա պա նի և պար տա տի րոջ/ պար տա տե րե րի 
կող մից բո ղո քար կե լը»:

 Մինչ դեռ վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն-
նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քում դրել է պար տա տե րե րի և/ կամ պար տա տի րոջ 
պա հանջ նե րի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան փաս տա թուղթ առ կա չլի նե լու հան գա ման-
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քը, մինչ դեռ սույն գոր ծում առ կա ՀՀ Շի րա կի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա-
րա նի 02.10.2014 թվա կա նի թիվ ՇԴ/1394/02/14 վճ ռի ու սումն ա սի րու թյու նից հետ ևում է, որ 
ը ստ հայ ցի Մե լա դա Սարգ սյա նի ը նդ դեմ Վո լո դյա Կի րա կո սյա նի, Գա յա նե Կի րա կո սյա նի, 
Հով հան նես Կի րա կո սյա նի և Սե դա Թու մա նյա նի՝ գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա-
սին ՀՀ Շի րա կի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 02.10.2014 թվա կա նի թիվ 
ՇԴ/1394/02/14 վճ ռով, ի թիվս այ լոց, Գա յա նե Կի րա կո սյա նից հօ գուտ Մե լա դա Սարգ սյա-
նի ը նդ հա նուր առ մամբ բռ նա գանձ վել է 14.935.341 ՀՀ դրամ, 858.677 ՀՀ դրամ, 381.733 ՀՀ 
դրամ, նույն վճ ռով վճռ վել է նաև սկ սած 03.10.2014 թվա կա նից մինչև պար տա վո րու թյան կա-
տար ման օ րը նե րա ռյալ պար տա վո րու թյան գու մա րի` 14.076.664 ՀՀ դրա մի չվ ճար ված մա սի 
նկատ մամբ հաշ վար կել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված չա-
փով տո կոս ներ և նույն պես հա մա պար տու թյան կար գով, ի թիվս այ լոց, Գա յա նե Կի րա կո սյա-
նից բռ նա գանձ վել է հօ գուտ Մե լա դա Սարգ սյա նի (գ.թ. 34-42):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծում առ կա են նաև Գա յա նե Կի րա կո-
սյա նի կող մից սե փա կան սնան կու թյու նը ճա նա չե լու դի մու մին կից ներ կա յաց ված ցու ցակն 
ու հայ տա րա րու թյու նը, ը ստ ո րոնց, Գա յա նե Կի րա կո սյանն ըն դու նել է Մե լա դա Սարգ սյա նի 
նկատ մամբ 14.935.341 ՀՀ դրամ պար տա վո րու թյուն ու նե նա լու հան գա ման քը (գ.թ. 13-14):

 Վե րը նշ վա ծը հաշ վի առ նե լով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծում 
առ կա ա պա ցույց նե րը վկա յում են Գա յա նե Կի րա կո սյա նի` Մե լա դա Սարգ սյա նի նկատ մամբ 
դրա մա կան պար տա վո րու թյուն ու նե նա լու, ի նչ պես նաև դրա հի ման վրա Մե լա դա Սարգ սյա-
նի` Գա յա նե Կի րա կո սյա նի պար տա տեր հան դի սա նա լու հան գա ման քի մա սին, ո ւս տի Մե-
լա դա Սարգ սյա նը, ‹‹Ս նան կու թյան մա սին›› ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հիմ քով, 
Դա տա րա նի 16.08.2018 թվա կա նի վճի ռը բո ղո քար կե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող ան ձ է:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Մե լա դա Սարգ սյա-
նը վե րաքն նիչ բո ղո քը ներ կա յաց նե լիս օ գտ վել է ‹‹Ս նան կու թյան մա սին›› ՀՀ օ րեն քի 20-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված` պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու դա տա րա նի վճի ռը 
բո ղո քար կե լու ի րա վուն քից, ի նչն ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նը, վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լով, խախ տել է ‹‹Ս նան կու թյան մա սին›› ՀՀ օ րեն-
քի 20-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 360-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տը, 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տը, դրա նով ի սկ սահ-
մա նա փա կե լով Մե լա դա Սարգ սյա նի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ, 63-րդ հոդ ված նե րով 
և Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ խա վոր ված՝ դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
ի րա վուն քը, զր կե լով վեր ջի նիս իր ի րա վունք նե րին ա ռնչ վող Դա տա րա նի 16.08.2018 թվա-
կա նի վճի ռը վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյու նից, ո րը խա թա րել է 
ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը: 

Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 13.09.2018 
թվա կա նի ‹‹ Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին›› ո րո շու մը են թա կա է վե րաց-
ման: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա-
վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ 
մա սե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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 ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
րա նի 13.09.2018 թվա կա նի ‹‹ Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին›› ո րո շու մը: 

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ



657ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԵՐ
 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/5503/05/18 
դա տա րա նի ո րո շում 2019թ.
 Վար չա կան գործ թիվ  ՎԴ/5503/05/18
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Կ. Բաղ դա սա րյան

 
ՈՐՈՇՈՒՄ

 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող և զե կու ցող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 12-ի ն
քն նար կե լով ը ստ հայ ցի Դա վիթ Մել քո նյա նի և Նո րա Խա չատ րյա նի ը նդ դեմ ՀՀ կա-

ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի (այ սու հետ` Կո-
մի տե)` Նո րա Խա չատ րյա նին տր ված թիվ 1448651 սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց-
ման վկա յա կա նում` հո ղա մա սի տվյալ նե րը բաժ նում, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի տե սա կի 
վե րա բե րյալ 07.05.2010 թվա կա նին կա տար ված թիվ 1 ո ւղ ղու մը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու 
պա հան ջի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 24.09.2018 
թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Նա րի նե Գաի ջյա նի ներ կա-
յա ցու ցիչ Քրիս տի նե Գալս տյա նի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
 Դի մե լով դա տա րան` Դա վիթ Մել քո նյա նը և Նո րա Խա չատ րյա նը պա հան ջել են ոչ ի րա-

վա չափ ճա նա չել Նո րա Խա չատ րյա նին տր ված թիվ 1448651 սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
գրանց ման վկա յա կա նում` հո ղա մա սի տվյալ նե րը բաժ նում, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
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տե սա կի վե րա բե րյալ 07.05.2010 թվա կա նին կա տար ված թիվ 1 ո ւղ ղու մը:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Մ. Պետ րո սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

14.05.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մումն ըն դուն վել է վա րույթ:
 Դա տա րա նը 26.07.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ մեր ժել է դա տա վա րու թյան մեջ եր րորդ 

ան ձ ներգ րա վե լու վե րա բե րյալ Նա րի նե Գաի ջյա նի դի մու մը:
ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 24.09.2018 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Նա րի նե Գաի ջյա նի կող մից ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել 
է, և Դա տա րա նի 26.07.2018 թվա կա նի « Դա տա վա րու թյան մեջ եր րորդ ան ձ ներգ րա վե լու 
դի մու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը թողն վել է ան փո փոխ։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Նա րի նե Գաի ջյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը. 
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 19րդ 

հոդ վա ծը:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյան վի ճար կու մը 

չի բա ցա ռում հե տա գա յում հայց վոր նե րի կող մից մեկ այլ դա տա կան գոր ծով պա հան ջի ներ-
կա յա ցում, ո ւս տի Նա րի նե Գաի ջյա նի ի րա վունք ներն ան մի ջա կա նո րեն շո շափ վում են կամ 
կա րող են շո շափ վել սույն գոր ծի քն նու թյան ար դյուն քում կա յաց վե լիք դա տա կան ակ տով: 
Հետ ևա բար Նա րի նե Գաի ջյա նը պետք է սույն գոր ծով դա տա վա րու թյան մեջ ներգ րավ վի 
որ պես եր րորդ ան ձ:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա` բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 24.09.2018 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և կա յաց նել նոր 
դա տա կան ա կտ:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն-

դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` ա ռեր ևույթ առ կա է մար-
դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմն ա րար խախ տում, քա նի որ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 19-րդ հոդ վա ծը, ո րը խա թա-
րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի 
ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ 
ժամկ ե տում քն նու թյան ի րա վունք:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու-



659ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրե ա կան մե ղադ րան քի ա ռն չու թյամբ, ու նի 
օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամկ ե-
տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքն նու թյան ի րա վունք (...):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` եր-
րորդ ան ձինք այն ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձինք են կամ մար մին նե րը, ո րոնց 
ի րա վունք նե րը շո շափ վում են կամ ան մի ջա կա նո րեն կա րող են շո շափ վել գոր ծի քն նու թյան 
ար դյուն քում ըն դուն վե լիք դա տա կան ակ տով, ի նչ պես նաև այն մար մին նե րը կամ պաշ տո-
նա տար ան ձինք, ո րոնց լի ա զո րու թյուն նե րին ա ռնչ վում է կամ կա րող է ա ռնչ վել ըն դուն վե լիք 
դա տա կան ակ տը:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` եր րորդ ան ձինք  դա տա վա րու թյան մեջ կա րող են 
ներգ րավ վել ի րենց դի մու մի հի ման վրա:

 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` ե թե դա տա կան ակ տը ան խու սա փե լի ո րեն և ո ւղ-
ղա կի ո րեն տա րած վե լու է նաև ո րո շա կի ան ձանց կամ մար մին նե րի վրա, ա պա վար չա կան 
դա տա րա նը պար տա վոր է այդ ան ձանց (մար մին նե րին) ներգ րա վել դա տա վա րու թյան մեջ 
որ պես եր րորդ ան ձ։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով եր րորդ ան ձ ներգ րա վե լու հար ցին, իր 
նախ կին ո րո շում նե րից մե կում ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ օ րենս դի-
րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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 ան ձ ներգ րա վել այն ան ձանց, ո րոնց ի րա վունք նե րը շո շափ վե լու են գոր ծի քն նու-
թյան ար դյուն քում ըն դուն վե լիք դա տա կան ակ տով, այ սինքն` ըն դուն վե լիք դա տա կան ա կտն 
ան խու սա փե լի ո րեն և ո ւղ ղա կի ո րեն տա րած վե լու է այդ ան ձանց վրա: Նույն ո րոշ մամբ ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցի այով ե րաշ-
խա վոր ված` ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի է ու թյու նից և ի րա վա կան բո վան դա-
կու թյու նից ա կն հայ տո րեն բխում է, որ դա տա վա րու թյան մաս նա կից չդարձ ված ան ձը պետք 
է ու նե նա իր խախտ ված ի րա վունք նե րը բո լոր հնա րա վոր ար դյու նա վետ մի ջոց նե րով վե րա-
կանգ նե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյուն, ե թե հա մա պա տաս խան գոր ծի քն նու թյան ար դյունք-
նե րով կա յաց ված դա տա կան ա կտն ան մի ջա կա նո րեն ա ռնչ վում է իր ի րա վունք նե րին ու 
պար տա կա նու թյուն նե րին (տե՛ս, « Բուր գեր Քինգ Քոր փո րեյշն» ՍՊԸի ը նդ դեմ ՀՀ է կո նո մի
կայի 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 վճ ռա բեկ դա տա րա նի 02.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` 
ճա նաչ ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ոչ ի րա վա չափ ճա նա չել այլևս ի րա վա բա-
նա կան ո ւժ չու նե ցող մի ջամ տող վար չա կան ակ տը կամ կա տար մամբ կամ որ ևէ այլ կերպ 
ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը, ե թե հայց վորն ար դա րա ցի ո րեն շա-
հագրգռ ված է ակ տը կամ գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու 
մեջ, այ սինքն`

1) առ կա է նմա նա տիպ ի րա վի ճա կում նմա նա տիպ մի ջամ տող վար չա կան ա կտ կր կին 
ըն դու նե լու կամ գոր ծո ղու թյուն կր կին կա տա րե լու վտանգ.

2) հայց վո րը մտա դիր է պա հան ջել գույ քային վնա սի հա տու ցում, կամ
3) դա նպա տակ է հե տապն դում վե րա կանգ նե լու հայց վո րի պա տի վը, ար ժա նա պատ վու-

թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը։ 
Օ րենս դի րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 65-րդ հոդ վա ծում ամ րագ րե-
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լով, որ վար չա կան դա տա րա նում գործ հա րու ցե լու հիմ քը հայցն է, ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի մյուս հոդ ված նե րում սահ մա նել է հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն-
նե րից ծա գող գոր ծե րով ի րա վա սու սուբյեկտ 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 ա ռան ձին հայ ցա տե սակ նե րից է ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ ման ված ճա նաչ ման հայ ցը, 
ո րով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ոչ ի րա վա չափ ճա նա չել այլևս ի րա վա բա նա կան ո ւժ չու-
նե ցող մի ջամ տող վար չա կան ակ տը կամ կա տար մամբ կամ որ ևէ այլ կերպ ի րեն սպա ռած 
գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը։ Այ սինքն՝ նշ ված հայ ցա տե սա կի ա ռար կան այլևս ի րա-
վա բա նա կան ո ւժ չու նե ցող մի ջամ տող վար չա կան ակ տը, ի նչ պես նաև կա տար մամբ կամ որ-
ևէ այլ կերպ ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չելն է 
(տե՛ս Ար մեն Թու մա նյանն ը նդ դեմ Կո տայ քի մարզ պե տի թիվ ՎԴ/8765/05/13 վար չա կան գոր
ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2018 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ, օ րենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ մա նել է վար չա կան մարմն ի՝ ի րեն սպա ռած գոր-
ծո ղու թյան վի ճարկ ման հնա րա վո րու թյուն՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ վար չա-
կան մարմն ի՝ ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյան ոչ ի րա վա չափ ճա նա չու մը կա րող է ա ռա ջաց նել, 
փո փո խել կամ դա դա րեց նել ո րո շա կի ի րա վա հա րա բե րու թյուն, կամ ա պա հո վել ան հրա ժեշտ 
նա խադ րյալ ներ՝ ո րո շա կի ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման, փո փոխ ման կամ դա դա րեց-
ման հա մար: Վար չա կան մարմն ի՝ ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե-
լու հայ ցը, ի նչ պես և վար չա կան դա տա վա րու թյու նում առ կա մյուս բո լոր հայ ցա տե սակ նե րը, 
միտ ված են ան ձի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան ա պա հով մա նը: 
Այ սինքն՝ վար չա կան մարմն ի՝ ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյամբ ևս կա րող են խախտ վել (ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի մաս տով) ան ձի ի րա-
վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը, ո րոնց պաշտ պա նու թյան հա մար էլ հենց այդ ան ձը դի մում 
է դա տա րան: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վար չա կան մարմն ի՝ ի րեն սպա-
ռած գոր ծո ղու թյան ոչ ի րա վա չափ ճա նա չու մը ա ռա ջաց նում է ի րա վա կան հետ ևանք ներ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի հա մար: Որ պես կա նոն՝ այդ ի րա վա կան հետ-
ևանք ներն ա ռա ջա նում են կող մե րի՝ հայց վո րի և պա տաս խա նո ղի հա մար: Միև նույն ժա մա-
նակ, վար չա կան մարմն ի՝ ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյան ոչ ի րա վա չափ ճա նաչ մամբ կա րող 
են շո շափ վել նաև գոր ծով հայց վոր և պա տաս խա նող չհան դի սա ցող ան ձանց ի րա վունք նե-
րը: Հետ ևա բար վեր ջին ներս պետք է ներգ րավ վեն վար չա կան մարմն ի՝ ի րեն սպա ռած գոր-
ծո ղու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու պա հան ջի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծում՝ որ պես 
եր րորդ ան ձ:

 Սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րից ել նե լով` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա-
նագ րում է հետ ևյա լը.

 Սույն գոր ծը հա րուց վել է Դա վիթ Մել քո նյա նի և Նո րա Խա չատ րյա նի կող մից ներ կա-
յաց ված՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ ման-
ված ճա նաչ ման հայ ցի հի ման վրա, ո րով վեր ջին ներս պա հան ջել են ոչ ի րա վա չափ ճա նա չել 
Նո րա Խա չատ րյա նին տր ված թիվ 1448651 սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման վկա յա-
կա նում՝ հո ղա մա սի տվյալ նե րը բաժ նում, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի տե սա կի վե րա բե րյալ 
07.05.2010 թվա կա նին Կա դաստ րի կող մից կա տար ված թիվ 1 ո ւղ ղու մը: Ի րենց ի րա վա կան 
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շա հագրգռ վա ծու թյու նը հայց վոր նե րը հիմն ա վո րել են ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյամբ 
պատ ճառ ված գույ քային վնա սի հա տու ցում պա հան ջե լու ի րենց մտադ րու թյամբ (գոր ծի հա-
վել ված, գ.թ. 3-7):

 Դա տա րան ներ կա յաց րած դի մու մով Նա րի նե Գաի ջյա նը պա հան ջել է ի րեն ներգ րա վել 
սույն գոր ծով դա տա վա րու թյան մեջ որ պես եր րորդ ան ձ՝ իր դի մու մը պատ ճա ռա բա նե լով 
այն փաս տար կով, որ ին քը Եր ևան քա ղա քի Նոր-Ա րեշ 2-րդ փո ղո ցի թիվ 37 բնա կե լի տան 
սե փա կա նա տերն է, ո րն իր և հայց վոր նե րի՝ Եր ևան քա ղա քի Նոր-Ա րեշ 2-րդ փո ղո ցի թիվ 
37/1 հաս ցե ի բնա կե լի տան սե փա կա նա տե րե րի ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյունն է: 
Հետ ևա բար ը ստ Նա րի նե Գաի ջյա նի, ներ կա յաց ված հայցն ան մի ջա կա նո րեն շո շա փում է իր 
ի րա վունք նե րը (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 74-75): 

Դա տա րա նը մեր ժել է դա տա վա րու թյան մեջ որ պես եր րորդ ան ձ ներգ րավ վե լու վե րա-
բե րյալ Նա րի նե Գաի ջյա նի դի մու մը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայ ցի ի րա վա կան 
հետ ևան քը դա տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո հայց վոր նե րի` ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-3-րդ կե տե րով նա խա տես-
ված նպա տակ նե րից որ ևէ մե կին կամ բո լո րին հաս նելն է, հետ ևա բար Նա րի նե Գաի ջյա նի 
ի րա վունք նե րը չեն կա րող շո շափ վել սույն վար չա կան գոր ծով, քա նի որ հայ ցը բա վա րա րե լու 
պայ ման նե րում ոչ ի րա վա չափ է ճա նաչ վե լու ար դեն ի սկ ի րա վա բա նա կան ո ւժ չու նե ցող և 
ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյու նը, ո րի ոչ ի րա վա չափ ճա նա չու մը չի կա րող որ ևէ կերպ ա ռնչ վել 
որ ևէ ան ձի ի րա վունք նե րին կամ օ րի նա կան շա հե րին:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը մեր ժել է Նա րի նե Գաի ջյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը՝ հա մա ձայ նե-
լով Դա տա րա նի վե րոգ րյալ եզ րա կա ցու թյան հետ:

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս-
տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյու-
նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դրանք ան հիմն են հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ այն հան գա ման քը, որ հայց վոր նե րի կող մից 
ներ կա յաց վել է ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու պա հանջ, դեռևս չի 
նշա նա կում, որ սույն գոր ծով կա յաց վե լիք դա տա կան ակ տը չի կա րող ա ռնչ վել որ ևէ ան ձի 
ի րա վունք նե րին կամ օ րի նա կան շա հե րին: 

Այս պես՝ ի նչ պես ար դեն ի սկ վե րը նշ վեց, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
69-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը, ի թիվս այլ նի, նա խա տե սում է կա տար մամբ կամ որ ևէ այլ կերպ 
ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու հնա րա վո-
րու թյուն նաև այն դեպ քի հա մար, ե րբ հայց վո րը մտա դիր է պա հան ջել գույ քային վնա սի 
հա տու ցում:

 Փաս տո րեն, ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու նպա տակ ու նե-
ցող ան ձը կա րող է հե տա գա յում պա հան ջել գույ քային վնա սի հա տու ցում:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է վար չա կան մար մին նե րի կող մից ըն դուն ված 
ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տե րի, նրանց կա տա րած ոչ ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կամ ոչ ի րա վա չափ ան գոր ծու թյան հետ ևան քով, այ սինքն՝ ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյամբ 
պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն ներն օ րենս դի րը կար գա-
վո րել է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ 
բաժ նով: Հի շյալ օ րեն քի հա մա պա տաս խան ի րա վադ րույթ նե րի հա մա կար գային վեր լու ծու-
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թյան ար դյուն քում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը ձևա վո րել է այն կա յուն նա խա դե պային դիր քո-
րո շու մը, ո րի հա մա ձայն՝ ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյան հետ ևան քով վնա սի հա տուց ման 
պա հան ջով ան հրա ժեշտ է, որ պես զի ա ռա ջին հեր թին ոչ ի րա վա չափ ճա նաչ ված լի նի ան ձին 
վնաu հաuց րած վար չա կան մարմն ի ի րա վա կան ակ տը, գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու-
նը: Դրա նից հե տո մի այն ան ձը պար տա վոր է ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյան հետ ևան քով 
վնա սի հա տուց ման պա հան ջով նախ դի մել վնա սը պատ ճա ռած վար չա կան մար մին, ո րի 
կող մից հա տուց ման պա հանջն ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն մեր ժե լու կամ դի մու մը 
չքն նար կե լու դեպ քում կա րող է վար չա կան ակ տը, գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը բո-
ղո քար կել վե րա դա սու թյան կամ դա տա կան կար գով (տե՛ս, Ժո րա Սարգ սյանն ը նդ դեմ Եր ևա
նի Քա նա քեռԶեյ թուն թա ղա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/0277/05/09 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա
բեկ դա տա րա նի 03.12.2009 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Անդ րա դառ նա լով ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց-
ման պա հան ջի բա վա րար ման հիմ քե րի բո վան դա կու թյա նը՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն իր 
նախ կին ո րո շում նե րից մե կում ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ոչ ի րա վա-
չափ վար չա րա րու թյան ար դյուն քում պե տու թյան կամ հա մայն քի պա տաս խա նատ վու թյան 
պայ ման ներն են վնա սի առ կա յու թյու նը և դրա վրա հաս նե լը (պատ ճառ վե լը) ոչ ի րա վա չափ 
վար չա րա րու թյան հետ ևան քով: Այ սինքն` վար չա կան մար մին նե րի պար տա կա նու թյուն նե րի 
խախտ ման և վնա սի պատ ճառ ման միջև պետք է առ կա լի նի ի րա վա կան նշա նա կու թյուն 
ու նե ցող պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պը (տե՛ս, Ա շոտ Մար տի րո սյանն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա
վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի թիվ ՎԴ/1761/05/14 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Այս պի սով, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու-
թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման նա խադ րյա լը հա մա-
պա տաս խան վար չա կան ակ տի, գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան ոչ ի րա վա չափ ճա նաչ ված 
լի նելն է: Հենց այդ նպա տա կով էլ օ րենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
69-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ մա նել է այլևս ի րա վա բա նա կան ո ւժ չու նե ցող մի ջամ տող 
վար չա կան ակ տը կամ կա տար մամբ կամ որ ևէ այլ կերպ ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյու նը կամ 
ան գոր ծու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե լու հնա րա վո րու թյուն 
այն դեպ քե րի հա մար, ե րբ հայց վո րը մտա դիր է պա հան ջել գույ քային վնա սի հա տու ցում 
(տե՛ս, Ար մեն Թու մա նյանն ը նդ դեմ Կո տայ քի մարզ պե տի թիվ ՎԴ/8765/05/13 վար չա կան գոր
ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2018 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի րեն սպա ռած գոր ծո-
ղու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու պա հան ջով հայց վո րի կող մից ներ կա յաց ված ճա նաչ ման 
հայ ցի բա վա րար ման դեպ քում հայց վո րը հնա րա վո րու թյուն է ստա նում վար չա կան մարմն ից 
պա հան ջել ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյան հետ ևան քով պատ ճառ ված վնա սի հա տու ցում, 
ո րը, ը ստ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 97-
րդ հոդ վա ծի, ի րա կա նաց վում է վար չա րա րու թյամբ ա ռա ջա ցած հետ ևանք նե րը վե րաց նե լու 
կամ դրա մա կան մի ջոց նե րով հա տու ցե լու ե ղա նա կով: 

Ըստ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 98-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի` ե թե վնա սը որ ևէ փաս տա ցի դրու թյան` ի վնաս ան ձի փո փո խու-
թյան մեջ է, ա պա պա տաս խա նատ վու թյուն կրո ղը պար տա վոր է վե րաց նել դրա ա ռա ջաց-
րած հետ ևանք նե րը` նախ կին դրու թյան, ի սկ ե թե դա ան հնար կամ ա նար դյու նա վետ է, ա պա 
դրան հա մար ժեք այլ դրու թյան վե րա կանգն ման մի ջո ցով:
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Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նախ կին կամ այլ դրու թյան վե րա կանգ նու-
մը՝ որ պես ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման ե ղա նակ, 
կա րող է հան գեց նել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ան ձին պատ կա նող գույ քի կազ մի կամ 
կար գա վի ճա կի փո փո խու թյան:

Տ վյալ դեպ քում սույն գոր ծի փաս տե րից հետ ևում է, որ Նա րի նե Գաի ջյա նը Եր ևան քա-
ղա քի Նոր-Ա րեշ 2-րդ փո ղո ցի թիվ 37 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քի սե փա կա նա տերն 
է, ի սկ սույն գոր ծով հայց վոր նե րը՝ Եր ևան քա ղա քի Նոր-Ա րեշ 2-րդ փո ղո ցի թիվ 37/1 հաս ցե-
ում գտն վող ան շարժ գույ քի սե փա կա նա տե րե րը: Այդ եր կու հաս ցե նե րում գտն վող ան շարժ 
գույ քե րի հա մար առ կա է ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն՝ 0,052 հա մա կե րե սով հո-
ղա մա սի տես քով (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 18-21, 42, 57-60, 61, 62-63): Ը նդ ո րում, 0,052 հա 
մա կե րե սով հո ղա մա սը ստա ցել է հայց վոր նե րի և Նա րի նե Գաի ջյա նի ը նդ հա նուր հա մա տեղ 
սե փա կա նու թյան կար գա վի ճակ հենց թիվ 1448651 սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման 
վկա յա կա նում՝ հո ղա մա սի տվյալ նե րը բաժ նում, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի տե սա կի վե-
րա բե րյալ 07.05.2010 թվա կա նին Կա դաստ րի կող մից կա տար ված թիվ 1 ո ւղղ ման մի ջո ցով: 
Հետ ևա բար նշ ված հաս ցե ի բնա կե լի տան թիվ 1448651 սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց-
ման վկա յա կա նում՝ հո ղա մա սի տվյալ նե րը բաժ նում, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի տե սա կի 
վե րա բե րյալ 07.05.2010 թվա կա նին Կա դաստ րի կող մից կա տար ված թիվ 1 ո ւղ ղու մը ոչ ի րա-
վա չափ ճա նա չե լու հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծի քն նու թյան ար դյուն քում ըն դուն վե-
լիք դա տա կան ակ տով կա րող են շո շափ վել Նա րի նե Գաի ջյա նի ի րա վունք նե րը: Այս պես՝ 
ի րենց հա մար բա րեն պաստ դա տա կան ա կտ կա յաց վե լու պա րա գա յում հայց վոր նե րը ձեռք 
կբե րեն ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյամբ վնա սի հա տու ցում պա հան ջե լու ի րա վունք, որ պի-
սին կա րող է հան դի սա նալ նաև նախ կին դրու թյան վե րա կանգ նու մը: Վնա սի հա տուց ման 
այդ ե ղա նա կի ի րա ցումն էլ իր հեր թին կա րող է հան գեց նել հայց վոր նե րին և Նա րի նե Գաի-
ջյա նին հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող ան շարժ գույ քի կազ մի կամ 
կար գա վի ճա կի փո փո խու թյան: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ յու րա քան չյուր ոք, 
ո ւմ ի րա վունք նե րը շո շափ վում կամ ան մի ջա կա նո րեն կա րող են շո շափ վել գոր ծի քն նու թյան 
ար դյուն քում ըն դուն վե լիք դա տա կան ակ տով, պետք է որ պես եր րորդ ան ձ ներգ րավ ված լի նի 
դա տա վա րու թյան մեջ՝ հնա րա վո րու թյուն ու նե նա լով, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, պաշտ-
պա նել իր ի րա վունք նե րը: Հետ ևա բար Նա րի նե Գաի ջյա նի կող մից ներ կա յաց ված` եր րորդ 
ան ձ ներգ րա վե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը են թա կա էր բա վա րար ման, ի նչն ան տես վել է 
ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից:

 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-րդ, 152-րդ և 163-րդ հոդ ված-
նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու և նոր դա տա կան ա կտ կա յաց նե-
լու հա մար:

 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
153-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 
24.09.2018 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա-
տա կան ա կտ. վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 26.07.2018 թվա կա նի « Դա տա վա րու թյան 
մեջ եր րորդ ան ձ ներգ րա վե լու դի մու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը:

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/3317/05/17
 դա տա րա նի ո րո շում  2019թ.
 Վար չա կան գործ թիվ  ՎԴ/3317/05/17
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝  Ք. Մկո յան

 
ՈՐՈՇՈՒՄ

 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով՝

 
նա խա գա հող  Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
զե կու ցող Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ 
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ
  Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
  Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
  Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
  Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի մայի սի 14-ի ն
քն նար կե լով ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 20.06.2017 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ 

բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ « Փա րի զյան սուրճ ֆակ տո րի» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն-
կե րու թյուն) բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը, 

ՊԱՐԶԵՑ

1.Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել ՀՀ տն տե սա կան 

զար գաց ման և ներդ րումն ե րի նա խա րա րու թյան մտա վոր սե փա կա նու թյան գոր ծա կա լու-
թյան (ի րա վա հա ջորդ` ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյան մտա վոր սե փա կա նու թյան գոր-
ծա կա լու թյան) (այ սու հետ՝ Գոր ծա կա լու թյուն) կող մից « Վի ո լենտ» ՍՊԸ-ի ան վամբ թիվ 24788 
հա մա րով 26.07.2016 թվա կա նին կա տար ված ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը՝ մի ա ժա մա-
նակ միջ նոր դե լով վե րա կանգ նել հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Ա վա գյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 25.04.2017 
թվա կա նի ո րոշ մամբ բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե-
րյալ Ըն կե րու թյան միջ նոր դու թյու նը և հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մերժ վել են:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 20.06.2017 
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թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 25.04.2017 
թվա կա նի « Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ միջ նոր-
դու թյու նը և հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը 
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61րդ, 63րդ, 79րդ հոդ

ված նե րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, 51րդ հոդ
վա ծի 1ին մա սը, 72րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 1ին կե տը, «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 23րդ հոդ վա ծի 1.1րդ մա սը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր-

քը թույ լատ րում է ի նչ պես նույն օ րենսգր քով, այն պես էլ այլ օ րենք նե րով սահ ման ված ժամ-
կետ նե րի կի րա ռու թյու նը վար չա կան դա տա վա րու թյու նում: Տվյալ դեպ քում որ պես այլ օ րենք 
հան դես է գա լիս «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ո րի 23-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ 
մասն ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե լու հա մար 
սահ մա նում է հն գա մյա ժամկ ետ: Վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու հա մար ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված եր կամ սյա ժամկ ե տը և ապ րան քային նշա նի 
գրան ցու մը վի ճար կե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե լու հա մար «Ապ րան քային նշան նե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված հն գա մյա ժամկ ե տը մի մյանց չեն հա կա սում. «Ապ րան-
քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված կար գա վո րու մը բա ցա ռու թյուն է ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված եր կամ սյա ժամկ ե տից: Ան գամ, ե թե 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի և «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
միջև առ կա է հա կա սու թյուն, ա պա նման հա կա սու թյու նը չի կա րող սահ մա նա փա կել Ըն կե-
րու թյան դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը և չի կա րող մեկ նա բան վել որ պես դա տա-
վա րա կան ժամկ ետ նե րը ոչ հար գե լի պատ ճա ռով բաց թո ղած լի նե լու հիմք: Ա վե լին՝ ա մեն 
դեպ քում նյու թա կան ի րա վուն քի նոր մին պետք է տր վի ա ռա վե լու թյուն դա տա վա րա կան 
ի րա վուն քի նոր մի հա մե մա տու թյամբ: Հետ ևա բար, Ըն կե րու թյունն ու նե ցել է ներ քին հա մոզ-
մունք, որ իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար ազ գային օ րենսդ րու թյու նը նա խա տե-
սում է ոչ թե եր կամ սյա, այլ հն գա մյա ժամկ ետ:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Ըն կե րու թյան ներ կա յաց րած միջ նոր դու-
թյու նը են թա կա է բա վա րար ման, քա նի որ տվյալ դեպ քում դա տա վա րա կան ժամկ ետ նե րը 
բաց են թողն վել այն պատ ճա ռով, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը և «Ապ-
րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը դա տա րան դի մե լու հա մար տար բեր ժամկ ետ ներ 
են նա խա տե սում: Հետ ևա բար ան թույ լատ րե լի է ան ձին զր կել դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
ի րա վուն քից, ե թե օ րենք նե րում առ կա ան հս տա կու թյան պատ ճա ռով վեր ջինս ը նտ րել է թույ-
լատ րե լի վար քագ ծե րից մե կը: Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ոչ ի րա վա չափ կեր պով Ըն-
կե րու թյա նը զր կել է դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 20.06.2017 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և կա յաց նել 
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նոր դա տա կան ա կտ՝ « բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժա ե տը հար գե լի հա մա րե լու մա-
սին միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու և հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու վե րա բե րյալ»: 

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա   նե րը և եզ րա հան  ե րը
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 

պայ մա նա վոր ված է վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հին գոր ծող 
խմ բագ րու թյամբ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե-
րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի 
մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար-
տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-
րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված նյու թաի րա վա կան հիմ քե րով և նույն օ րեն քով կան խո րոշ ված 
շա հագր գիռ սուբյեկտ նե րի կող մից ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե լու հայ ցով 
դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ի րաց ման ժա ե տային սահ ման նե րի վե րա բե րյալ, կար ևոր 
նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան 
պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 

 ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի 
ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ 
ժամ կե տում քն նու թյան ի րա վունք:

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

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ նույն օ րենսգր քով սահ ման-
ված կար գով ի րա վունք ու նի դի մե լու վար չա կան դա տա րան, ե թե հա մա րում է, որ պե տա կան 
կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմն ի կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի վար չա կան 
ակ տով, գոր ծո ղու թյամբ կամ ան գոր ծու թյամբ՝ խախտ վել են կամ ան մի ջա կա նո րեն կա րող 
են խախտ վել նրա՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ (...), մի ջազ գային 

 Ս�յն բողոքի քնն�թյան շրջանակներ�մ Վճռաբեկ դատարանն անհրաժեշտ է համա-
ր�մ անդրադառնալ հետևյալ իրավական հարցադր�մներին. 
 1) ապրանքային նշանի գրանց�մը «Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ 
հոդվածով նախատեսված նյ�թաիրավական հիմքերով անվավեր ճանաչել� վերաբերյալ 
հայցն ի՞նչ ժաետներ�մ կարող է ներկայացվել վարչական դատարան, 
 2)  «Ապրանքային նշանների մասին » ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1.1-րդ մասով սահման-
ված՝ ապրանքային նշանի գրանց�մը վիճարկել� հայցով դատարան դիմել� հնգամյա 
ժաետը պահպանված լինել� փաստը կարող է արդյո՞ք ինքնին (per se) հիմք հանդիսանալ 
վիճարկման հայց ներկայացնել� բաց թողնված դատավարական ժաետը վերականգ-
նել� վերաբերյալ հայցվորի միջնորդ�թյ�նը բավարարել� համար: 
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պայ մա նագ րե րով, օ րենք նե րով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով ամ րագր ված ի րա վունք նե-
րը և ա զա տու թյուն նե րը, նե րա ռյալ, ե թե խո չըն դոտ ներ են հա րուց վել այդ ի րա վունք նե րի և 
ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, չեն ա պա հով վել ան հրա ժեշտ պայ ման ներ այդ 
ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, սա կայն դրանք պետք է ա պա հով վե ին Սահ մա նադ-
րու թյան, մի ջազ գային պայ մա նագ րի, օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տի ու ժով (...):

Վ կա յա կոչ ված ի րա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-
ձա նագ րում է, որ դա տա րան դի մե լու կամ ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը 
մար դու՝ սահ մա նադ րաի րա վա կան և մի ջազ գային ի րա վա կան նոր մե րով ե րաշ խա վոր ված 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան հիմն ա րար ի րա վունք նե րի կար-
ևո րա գույն բա ղադ րիչն է:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, մի շարք ո րո 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 լի ու թյան, ար դար և ար-
դյու նա վետ դա տաքն նու թյան ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման սահ մա նադ րա կան ի րա վա-
չա փու թյան խն դիր նե րին, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ դա տա վա րա-
կան որ ևէ ա ռանձ նա հատ կու թյուն կամ ըն թա ցա կարգ չի կա րող խո չըն դո տել կամ կան խել 
դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րաց ման հնա րա վո րու թյու նը, ի մաս տազր կել 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը կամ 
դրա ի րաց ման ար գելք հան դի սա նալ, ըն թա ցա կար գային որ ևէ ա ռանձ նա հատ կու թյուն չի 
կա րող մեկ նա բան վել որ պես ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված դա տա րա նի մատ չե-
լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման հիմն ա վո րում, դա տա րա նի (ար դա րա դա տու թյան) 
մատ չե լի ու թյու նը կա րող է ու նե նալ ո րո շա կի սահ մա նա փա կումն եր, ո րոնք չպետք է խա թա-
րեն այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը:

 Թեև դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն ո ւղ ղա կի ո րեն ամ րագր ված չէ Կոն վեն ցի-
այի 6-րդ հոդ վա ծում, սա կայն Մար դու ի րա 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 տաքն նու թյան ի րա 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 լի ու թյան 
ի րա վուն քի վե րա բե րյալ ձևա վոր ված կա յուն նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն՝ Կոն-
վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը ե րաշ խա վո րում է ան ձի ի րա վունք նե րին և պար տա կա-
նու թյուն նե րին ա ռնչ վող հայ ցով դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը: Այդ դրույ թը մարմն ա վո րում 
է դա տա րան դի մե լու, այն է՝ դա տա րա նում հայց հա րու ցե լու ի րա վուն քը, ո րը հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս օ գտ վե լու Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում նա խա տես ված մյուս 
ե րաշ խիք նե րից: Դա տա կան վա րույ թի ար դար, հրա պա րա կային և ա րագ բնու թագ րիչ նե-
րը, ան շուշտ, ար ժեք չեն ու նե նա, ե թե այդ գոր ծըն թաց նե րին ըն թացք չի տր վում: Դժ վար է 
պատ կե րաց նել ի րա վուն քի գե րա կա յու թյուն ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս, ե թե 
դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը չի ա պա 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 սան կյու նից՝ դա տա րա նի ի րա վուն քը բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել 
սահ մա նա փա կումն ե րի: Այդ սահ մա նա փա կումն ե րը թույ լատր վում են, քա նի որ մատ չե լի ու-
թյան ի րա վունքն իր բնույ թով պա հան ջում է պե տու թյան կող մից ո րո շա կի կար գա վո րում-
ներ, և այս ա ռու մով պե տու թյու նը ո րո շա կի հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն ու նի: Սա կայն դա-
տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, 
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որ չխախ տի կամ զր կի ան ձին մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քից այն պես կամ այն աս տի ճան, 
որ խախտ վի այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը (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): Ը ստ 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի 
կա րող հա մա տե ղե լի լի նել Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հետ, ե թե այն չի հե տապն դում ի րա-
վա չափ նպա տակ, և ե թե 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 ա ռու 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 վճ ռով Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյունն օ րենսդ րա կան 
կար գա վո րումն ե րի ա ռար 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 ի նչ պես գոր ծի ար դա րա ցի քն նու թյա նը խո չըն-
դո տող ա վե լորդ ձևա կա նու թյուն նե րից (ֆոր մա լիզ մից), այն պես էլ չա փա զանց ճկուն մո տե-
ցու մից, ո րի դեպ քում օ րեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան պա հանջ նե րը կկորց նեն ի րենց 
նշա նա կու թյու նը: Ը ստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը 
խա թար վում է այն դեպ քում, ե րբ օ րենսդ րա կան նոր մե րը դա դա րում են ծա ռայել ի րա վա կան 
ո րո շա կի ու թյան ու ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ ի րա կա նաց ման նպա տակ նե րին և խո չըն-
դո տում են ան ձին հաս նել ի րա վա սու դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ը ստ է ու թյան քն նու 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): 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենս-
գիր քը սահ մա նում է վար չա կան դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ժամկ ե տային սահ մա նա փա-
կումն ե րը՝ ը ստ հայ ցա տե սակ նե րի ամ րագ րե լով այն ի րա վա դա դա րեց նող դա տա վա րա կան 
ժամկ ետ նե րը, ո րոնց ըն թաց քում հա մա պա տաս խան սուբյեկ տը կա րող է դի մել վար չա կան 
դա տա րան: 

Այս պես՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 65-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար-
չա կան դա տա րա նում գոր ծը հա րուց վում է հայ ցի հի ման վրա:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վի-
ճարկ ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն վե-
րաց նել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը (նե րա ռյալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ տող 
դրույթ նե րը): 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դա-
տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վում են նույն օ րենսգր քով, այլ օ րենք նե րով սահ-
ման ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րում, ի սկ դրանց սահ ման ված չլի նե լու դեպ քում՝ դա-
տա րա նի սահ մա նած ժամ կետ նե րում:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դա-
տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ա վար տից հե տո դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը կորց նում 
են այդ ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քը։ Նույն 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ա վար տից հե տո ներ կա յաց-
ված հայ ցա դի մում նե րի ըն դու նու մը մերժ վում է նույն օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
6-րդ կե տի հիմ քով, ե թե բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը վար չա կան դա տա րա-
նի ո րոշ մամբ չեն վե րա կանգն վում։ Դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ա վար տից հե տո ներ կա-
յաց ված այլ փաս տաթղ թե րը վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ մամբ վե րա դարձ վում են դրանք 
ներ կա յաց րած ան ձանց, ե թե բա ցա կա յում է բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րով 



670 ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ

պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ-
նոր դու թյու նը։ Նման միջ նոր դու թյու նը բա վա րար վում է, ե թե վար չա կան դա տա րա նը հա մա-
րում է, որ ան ձը ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա ռով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ հայ ցը վար չա կան դա տա րան կա րող է ներ կա յաց վել՝ վի ճարկ ման հայ ցի դեպ քում՝ 
եր կամ սյա ժամ կե տում՝ վար չա կան ակ տի ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րա նը մեր ժում է հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը, ե թե լրա ցել են հայ-
ցա դի մում ներ կա յաց նե լու հա մար նույն օ րենսգր քով սահ ման ված ժամկ ետ նե րը, ի սկ ժամ-
կետ նե րը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը վար չա կան դա տա րա նը մեր ժել է: 

Վե րոգ րյալ ի րա վադ րույթ նե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նը վկա յում է, որ օ րենս-
դի րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 65-րդ հոդ վա ծով 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, մի ա ժա մա նակ, 
նույն օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծում նա խա տե սել է այն ժամկ ետ նե րը, ո րոնց ըն թաց քում հայ-
ցը կա րող է ներ կա յաց վել վար չա կան դա տա րան: Ամ րագ րե լով վար չա կան դա տա րան հայց 
ներ կա յաց նե լու ժամկ ետ նե րը՝ օ րենս դի րը հա տուկ նա խա տե սել է նաև բաց թողն ված ժամ-
կետ նե րը վե րա կանգ նե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը հա մա պա տաս խան միջ նոր դու-
թյան և հար գե լի պատ ճառ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում, ի սկ մնա ցած բո լոր դեպ քե րի հա մար 
ամ րագ րել է, որ դա տա վա րա կան ժամկ ետ նե րի ա վար տից հե տո ներ կա յաց ված հայ ցա դի-
մումն ե րը, բո ղոք նե րը և այլ փաս տաթղ թե րը դա տա րա նը չի քն նար կում և վե րա դարձ նում է 
դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 54-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը պետք է մեկ նա բան վեն և կի րառ վեն ան ձի՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու-
թյամբ և Կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված վե րոգ րյալ հիմն ա րար ի րա վունք նե րի լույ սի ներ քո:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն իր մի շարք ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 54-րդ հոդ վա ծի կի րա ռե լի ու թյան և բաց թողն ված դա տա վա-
րա կան ժամկ ե տի վե րա կանգն ման հար ցին: Մաս նա վո րա պես` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-
տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
54-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ բաց թողն ված ժամկ ե տը հար-
գե լի հա մա րե լու հիմ քեր օ րենս դի րը կոնկ րետ չի նշել` այդ հիմ քե րի ող ջա միտ և բա վա րար 
լի նե լու հան գա ման քը թող նե լով դա տա րան նե րի գնա հատ մա նը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ բաց թողն ված ժամկ ե տը հար գե լի հա մա րե լու հիմ-
քե րը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է բա ժա նել եր կու խմ բի` օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ: Օբյեկ տիվ 
հիմ քե րի մեջ կա րե լի է դա սել ֆորս մա ժո րային դեպ քե րը` տա րե րային ա ղետ նե րը, ի նչ պես 
նաև ար տա կարգ ի րա վի ճա կը և նմա նա տիպ այլ` ան ձանց կամ քից ան կախ հիմ քե րով ա ռա-
ջա ցող պատ ճառ նե րը: Սուբյեկ տիվ գոր ծո նը պայ մա նա վոր ված է ան մի ջա կա նո րեն տվյալ 
ան ձի հետ կապ ված և գործ նա կա նում ա վե լի եր կար ժա մա նակ պա հան ջող ող ջա միտ խն-
դիր նե րի լուծ մամբ, ա ռանց ո րի ան հնար է դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը: 
Օ րի նակ, ե րբ ֆի զի կա կան ան ձը զրկ ված է դա տա կան պրո ցե սին մաս նակ ցե լու կամ ներ կա-
յա ցուց չի մի ջո ցով մաս նակ ցու թյունն ա պա հո վե լու հնա րա վո րու թյու նից եր կա րատև հի վան-
դու թյան պատ ճա ռով:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ բո լոր դեպ քե րում 
էլ, բա ցի ֆորս մա ժո րային ի րա վի ճակ նե րից, բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ ե տը հար-
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գե լի հա մա րե լու հա մար ը նդ հա նուր կա նոնն այն է, որ ան ձը պար տա վոր է ա պա ցու ցել, որ 
օ րեն քով սահ ման ված ժա ե տի ըն թաց քում ձեռ նար կել է ի րե նից կախ ված ող ջա միտ ու բա-
վա րար մի ջոց ներ դա տա րան դի մե լու, դա տա վա րու թյա նը մաս նակ ցե լու և այն հիմն ա վո րող 
ա պա ցույց նե րը ներ կա յաց նե լու և այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու 
ո ւղ ղու թյամբ, սա կայն իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով բաց է թո ղել օ րեն քով սահ ման-
ված դա տա վա րա կան ժա ետ նե րը (տե՛ս, օ րի նակ, Ժան նա Միր զո յանն ը նդ դեմ ՀՀ Կո տայ-
քի մար զի Ձո րաղ  մայն քի ղե կա վա րի թիվ ՎԴ/0100/05/17 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի 31.07.2017 թվա կա նի ո րո  մը):

 Բա ցի այդ, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար տա հայ տել է նաև այն ի րա վա կան դիր քո րո-
շու մը, որ գրա վոր վար չա կան ակ տի ըն դու նու մը բա վա րար չէ գրա վոր վար չա կան ակ տի 
ի րա վա կան հա մա կար գում ի հայտ գա լու և գոր ծե լու հա մար. դրա հա մար ան հրա ժեշտ է, 
որ պես զի օ րեն քով սահ ման ված կար գով այդ վար չա կան ակ տը մտ նի ու ժի մեջ: Հաշ վի առ նե-
լով վե րոգ րյա լը՝ օ րենս դի րը վար չա կան ակ տը վի ճար կե լու օ րեն քով սահ ման ված ժա ե տի 
հոս քը պայ մա նա վո րել է ոչ թե վար չա կան ակ տի ըն դուն մամբ, այլ այդ ակ տի օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով ու ժի մեջ մտ նե լու հետ: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ա ռաջ նորդ վե լով ան ձի 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա ցու մը ե րաշ խա վո րե լու ան հրա-
ժեշ տու թյամբ, գտել է, որ վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման պա րա գա յում ան ձի՝ դա տա րան դի-
մե լու հա մար սահ ման ված ժա ե տի հոս քը սկս վում է այն պա հից, ե րբ վար չա կան ակ տի 
հաս ցե ա տե րը տե ղե կա ցել է իր նկատ մամբ տվյալ վար չա կան ակ տի ըն դուն ման մա սին, այլ 
խոս քով՝ օ րեն քով սահ ման ված կար գով վար չա կան ակ տի ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո (տե՛ս, 
Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րանն ը նդ դեմ Ար մե  հի Դա լի բալ թյա նի թիվ ՎԴ/2499/05/14 վար-
չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 10.12.2014 թվա կա նի ո րո  մը):

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օ րենս դիրն ապ րան-
քային նշա նի գրան ցու մը՝ որ պես վար չա կան ա կտ, ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դա տա-
կան հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րի կա պակ ցու թյամբ այլ ի րա վա կար գա վո րում է սահ-
մա նել ապ րան քային և սպա սարկ ման նշան նե րի գրանց ման, ի րա վա կան պահ պա նու թյան և 
օգ տա գործ ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող օ րենսդ րա կան ակ տում՝ 
«Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում: 

Այս պես՝ «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը կա րող է ան վա վեր ճա նաչ վել դա տա րան ներ կա յաց-
ված հա մա պա տաս խան հայ ցի կամ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան գոր ծով հա կընդ դեմ 
հայ ցի քն նարկ ման ար դյուն քում կա յաց ված դա տա րա նի վճ ռի հի ման վրա (...):

«Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն հայց կա րող է ներ կա յաց նել ա վե լի վաղ ապ րան քային 
նշա նի նկատ մամբ ի րա վուն քի կամ նույն մա սում նշ ված ա վե լի վաղ այլ ի րա վուն քի տի րա-
պե տո ղը՝ ապ րան քային նշա նի գրանց ման մա սին տե ղե կու թյուն նե րը «Ար դյու նա բե րա կան 
սե փա կա նու թյուն» պաշ տո նա կան տե ղե կագ րում հրա պա րա կե լու օր վա նից կամ նույն օ րեն-
քի 7-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ա ռանց գրանց ման պահ պա նու թյուն տրա մադ րե լու օր վա նից 
հե տո՝ 5 տար վա ըն թաց քում:

 Վե րոն շյալ ի րա վադ րույթ նե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նին թույլ է տա լիս կա տա րե լու հետ ևյալ դա տո ղու թյուն նե րը.

1) «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը ամ րագ րում է ապ րան քային նշա նի 
գրան ցու մը դա տա կան կար գով ան վա վեր ճա նա չե լու նյու թաի րա վա կան հիմ քե րը,
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2) «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը կան խո րո շում է ապ րան քային նշա նի 
գրան ցումն այդ նյու թաի րա վա կան հիմ քե րով ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջով դա տա րան 
դի մե լու շա հագր գիռ սուբյեկտ նե րի շր ջա նա կը,

3) «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը սահ մա նում է նույն օ րեն քով ամ րագր-
ված նյու թաի րա վա կան հիմ քե րով և նույն օ րեն քով կան խո րոշ ված շա հագր գիռ սուբյեկտ նե-
րի կող մից ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե լու հայ ցով դա տա րան դի մե լու ի րա-
վուն քի ի րաց ման ժամ կե տային սահ մա նը, ո րը հան գում է հետ ևյա լին.

- օ րեն քով կան խո րոշ ված շա հագր գիռ սուբյեկտ նե րը կա րող են ապ րան քային նշա-
նի գրան ցու մը վի ճար կե լու հայց ներ կա յաց նել դա տա րան 5 տար վա ըն թաց քում, 

- այդ հն գա մյա ժամ կե տի սկիզբ է հա մար վում ապ րան քային նշա նի գրանց ման մա-
սին տե ղե կու թյուն նե րը «Ար դյու նա բե րա կան սե փա կա նու թյուն» պաշ տո նա կան տե ղե-
կագ րում հրա պա րա կե լու օ րը կամ «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ապ րան քային նշա նին ա ռանց գրանց ման պահ պա նու թյուն տրա-
մադ րե լու օ րը:
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե լու հայ-

ցով դա տա րան դի մե լու հա մար «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված 
հն գա մյա ժամ կետն այն ա ռա վե լա գույն ժամ կե տային սահ մանն է, ո րի ըն թաց քում շա հագր-
գիռ ան ձը կա րող է դի մել դա տա րան՝ ապ րան քային նշա նի գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու 
պա հան ջով: Այլ կերպ ա սած՝ ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե լու հայ ցով դա տա-
րան դի մե լու հա մար «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված հն գա մյա 
ժամ կե տը նյու թաի րա վա կան ի րա վա դա դա րեց նող ժամ կետ է, ո րի լրա նա լուց հե տո շա հագր-
գիռ ան ձը զրկ վում է ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե լու հա մա պա տաս խան հայ-
ցով դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քից: «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով այդ պի-
սի ժամկ ետ նա խա տե սելն ու նի գործ նա կան կար ևոր նշա նա կու թյուն. այն հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս վար չա կան դա տա րա նին ժա մա նա կին բա ցա հայ տե լու գոր ծի հան գա մանք նե րը և 
կա յաց նե լու ճիշտ դա տա կան ա կտ, պաշտ պա նում է ապ րան քային նշան նե րի օգ տա գործ ման 
հետ կապ ված քա ղա քա ցի ա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կա յու նու թյու նը, ի նչ պես նաև ա պա-
հո վում է մի կող մից՝ ապ րան քային նշա նի գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու հայ ցով դա տա-
րան դի մե լու ի րա վունք ու նե ցող սուբյեկտ նե րի և մյուս կող մից՝ վի ճե լի ապ րան քային նշա նի 
ի րա վա տի րոջ ու եր րորդ ան ձանց շա հե րի հա վա սա րակշ ռու մը: Սահ մա նե լով ապ րան քային 
նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե լու հայ ցով դա տա րան դի մե լու հն գա մյա ժամ կե տը՝ օ րենս դիրն 
ա ռաջ նորդ վել է այն կան խադ րույ թով, որ այդ ժամ կե տի ըն թաց քում շա հագր գիռ ան ձը պետք 
է ող ջամ տո րեն տե ղյակ լի նի այն պի սի ապ րան քային նշա նի գրանց ման մա սին, ո րի գրան-
ցումն ա ռեր ևույթ խախ տում է իր ի րա վունք նե րը, քա նի որ «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ապ րան քային նշա նը պե տա կան գրան ցա-
մա տյա նում գրան ցե լու օր վա նից հե տո՝ մե կամ սյա ժամ կե տում, պե տա կան լի ա զոր մար մինն 
ապ րան քային նշա նի գրանց ման մա սին տե ղե կու թյուն նե րը հրա պա րա կում է «Ար դյու նա-
բե րա կան սե փա կա նու թյուն» պաշ տո նա կան տե ղե կագ րում։ Այլ կերպ ա սած՝ ապ րան քային 
նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե լու հայ ցով դա տա րան դի մե լու հն գա մյա ժամ կե տը լի ո վին բա-
վա րար է շա հագր գիռ ան ձի կող մից իր խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հայց 
հա րու ցե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ թեև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
51-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ րագր ված է, որ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե-
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լու ժամկ ետ նե րը կա րող են սահ ման վել ոչ մի այն ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քով, այլ նաև ու րիշ օ րենք նե րով, սա կայն դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու՝ 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված ժամկ ետ նե րը գե րա կա յում են 
այլ օ րենք նե րով սահ ման ված ժամկ ետ նե րի նկատ մամբ: Նշ ված դա տո ղու թյու նը հիմն ված 
է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված այն 
ի րա վադ րույ թի վրա, ո րի հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գը սահ ման վում է 
նույն օ րենսգր քով և « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րենս գիրք» Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան օ րեն քով, ի սկ նույն օ րենսգր քով նա խա տես ված 
դեպ քե րում՝ նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քով։ Նշ ված ի րա վա կար գա վո րու մից հետ ևում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քով սահ ման ված դա տա վա րա կան կար գը (ձ ևը) և, մաս նա վո րա պես, այդ կար-
գի մեջ մտ նող՝ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը վար չա դա տա վա րա կան գոր ծըն թա ցի հա մար 
ու նեն ա ռաջ նային նշա նա կու թյուն և որ ևէ դեպ քում չեն կա րող ան տես վել կամ չկի րառ վել՝ 
այլ նյու թաի րա վա կան օ րենք նե րում դրան ցից տար բեր վող ժամ կետ ներ սահ ման ված լի նե լու 
պատ ճա ռով: 

Ա վե լին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ ապ րան քային նշա նի գրան ցումն ան վա-
վեր ճա նա չե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե լու ժամ կետ նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քով և «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված՝ 
ա ռա ջին հա յաց քից հա կա սա կան թվա ցող կար գա վո րում նե րի միջև ի րա կա նում որ ևէ հա կա-
սու թյուն առ կա չէ: ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված՝ վի ճարկ ման 
հայց ներ կա յաց նե լու եր կամ սյա ժամ կե տը և ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե լու 
հայ ցով դա տա րան դի մե լու հա մար «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման-
ված հն գա մյա ժամ կետն ու նեն զու գա հեռ կի րա ռու թյուն ու մի մյանց հետ հա կա սու թյան մեջ 
չեն մտ նում: Այս պես՝ շա հագր գիռ ան ձն «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ 
հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սով սահ ման ված՝ ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե լու հայ ցով 
դա տա րան դի մե լու հն գա մյա ժամ կե տի ըն թաց քում ի րա վունք ու նի դա տա կան կար գով վի-
ճար կե լու այդ ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը՝ պահ պա նե լով վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց-
նե լու հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե-
տով սահ ման ված եր կամ սյա ժամկ ե տը, ի սկ այդ դա տա վա րա կան ժամկ ե տը բաց թողն ված 
լի նե լու դեպ քում՝ այն վե րա կանգ նե լու ը նդ հա նուր կա ռու ցա կար գը: 

Նշ ված կա ռու ցա կարգն ա ռա ջին հեր թին են թադ րում է, որ վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց-
նե լու հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
կե տով սահ ման ված եր կամ սյա ժամկ ե տը բաց թո ղած ան ձը պար տա վոր է ներ կա յաց նել բաց 
թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ ետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու 
ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն: Նման միջ նոր դու թյան ներ կա յա ցումն 
օբյեկ տիվ ի րա վա կան ան հրա ժեշ տու թյուն է և հե տապն դում է վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց-
նե լու եր կամ սյա ժամկ ե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը հար գե լի հա մա րե լու հար ցը քն նար կե լու 
և լու ծե լու մի ջո ցով ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա ցումն ա պա հո վե լու 
ի րա վա չափ նպա տակ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում հա վե լել, որ ապ րան քային նշա նի 
գրան ցու մը վի ճար կե լու հայ ցով դա տա րան դի մե լու՝ «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սով սահ ման ված հն գա մյա ժամ կե տը պահ պան ված լի նե լու 
փաս տը չի կա րող ի նք նին (per se) հիմք հան դի սա նալ վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու բաց 
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թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ հայց վո րի միջ նոր դու-
թյու նը բա վա րա րե լու հա մար: Նշ ված փաստն ըն դա մե նը հան դի սա նում է այն նվա զա գույն 
պայ մա նը, ո րի առ կա յու թյան դեպ քում դա տա րա նը պար տա վոր է ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված ձևով քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել բաց թողն ված 
դա տա վա րա կան ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ հայց վո րի միջ նոր դու թյան հիմ քում 
դր ված հան գա մանք նե րը և ո րո շել դա տա վա րա կան ժամկ ե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռի՝ 
հար գե լի լի նե լու կամ չլի նե լու հար ցը: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հա մադ րե լով ապ րան քային նշա նի գրան ցումն ան-
վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե լու ժամ կետ նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով և «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման-
ված վե րոգ րյալ ի րա վա կար գա վո րում նե րը, հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ այդ ի րա-
վա կար գա վո րում նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում պետք է 
մեկ նա բան վեն և կի րառ վեն հետ ևյալ կերպ.

1) «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ամ րագր-
ված նյու թաի րա վա կան հիմ քե րով և նույն հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սով կան խո րոշ ված շա հագր գիռ 
ան ձինք ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե լու հայ ցով դա տա րան կա րող են դի մել 
ապ րան քային նշա նի գրանց ման մա սին տե ղե կու թյուն նե րը «Ար դյու նա բե րա կան սե փա կա-
նու թյուն» պաշ տո նա կան տե ղե կագ րում հրա պա րա կե լու օր վա նից կամ «Ապ րան քային նշան-
նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ապ րան քային նշա նին ա ռանց գրանց-
ման պահ պա նու թյուն տրա մադ րե լու օր վա նից հե տո 5 տար վա ըն թաց քում,

2)  բա ցի վե րը նշ ված հն գա մյա ժամ կե տից, շա հագր գիռ ան ձը պար տա վոր է պահ պա-
նել նաև վի ճարկ ման հայ ցով դա տա րան դի մե լու հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված եր կամ սյա ժամ կե տը, ո րը 
հաշ վարկ վում է վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի, այ սինքն՝ ապ րան քային նշա նի գրանց ման 
ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից, 

3) ե թե ապ րան քային նշա նի գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջով դա տա րան 
դի մած ան ձը բաց է թո ղել վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու եր կամ սյա ժամ կե տը, ա պա վեր-
ջինս ա մեն դեպ քում 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 ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին 
միջ նոր դու թյուն, 

4) ապ րան քային նշա նի գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջով դա տա րան դի մած 
ան ձի կող մից ներ կա յաց ված այդ միջ նոր դու թյու նը կա րող է բա վա րար վել, ե թե ան ձը ժամ կե-
տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա ռով,

5)  վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու եր կամ սյա ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը 
կա րող է հար գե լի հա մար վել մի այն այն պայ ման նե րում, ե րբ «Ապ րան քային նշան նե րի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սով սահ ման ված՝ ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը 
վի ճար կե լու հայ ցով դա տա րան դի մե լու հն գա մյա ժամ կե տը հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց նե լու 
պա հի դրու թյամբ լրա ցած չի ե ղել, սա կայն նշ ված պայ մա նի առ կա յու թյունն ի նք նին (per se) 
բա վա րար չէ այդ միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու հա մար,

6) նշ ված պայ մա նի առ կա յու թյան դեպ քում, այ սինքն՝ ե թե «Ապ րան քային նշան նե րի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սով սահ ման ված հն գա մյա ժամ կե տը լրա ցած չէ, 
վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է քն նար կել բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ-
նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին 



675ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

միջ նոր դու թյան հիմ քում դր ված հան գա մանք նե րը և ո րո շել դա տա վա րա կան ժամկ ե տը բաց 
թող նե լու պատ ճա ռի՝ հար գե լի լի նե լու կամ չլի նե լու հար ցը՝ ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ը նդ հա նուր ի րա վա կար գա վո րումն ե րով և դրանց վե րա բե րյալ 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ձևա վո րած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րով,

7)  վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու եր կամ սյա ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը չի 
կա րող հար գե լի հա մար վել, ե թե «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա-
ծի 1.1-րդ մա սով սահ ման ված՝ ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե լու հայ ցով դա տա-
րան դի մե լու հն գա մյա ժամ կե տը հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց նե լու պա հի դրու թյամբ լրա ցած է 
ե ղել, 

8) ե թե «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սով սահ-
ման ված՝ ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե լու հայ ցով դա տա րան դի մե լու հն գա-
մյա ժամ կե տը հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց նե լու պա հի դրու թյամբ լրա ցած է ե ղել, ա պա բաց 
թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու 
ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին հայց վո րի միջ նոր դու թյունն ա մեն դեպ քում են թա կա է 
մերժ ման՝ ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճառն ան հար գե լի հա մար վե լու հիմ քով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծով Ըն կե րու թյու նը 
18.04.2017 թվա կա նին դի մել է վար չա կան դա տա րան՝ պա հան ջե լով ան վա վեր ճա նա չել Գոր-
ծա կա լու թյան կող մից « Վի ո լենտ» ՍՊԸ-ի ան վամբ թիվ 24788 հա մա րով 26.07.2016 թվա կա-
նին կա տար ված ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը: Մի ա ժա մա նակ Ըն կե րու թյու նը միջ նոր դել 
է վե րա կանգ նել վի ճարկ ման հայ ցով հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու հա մար ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված և իր կող-
մից բաց թողն ված եր կամ սյա ժամկ ե տը: Ըն կե րու թյունն իր միջ նոր դու թյան հիմ քում դրել է 
այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ թեև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով վի ճարկ-
ման հայց ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված է եր կամ սյա ժամկ ետ, սա կայն ապ րան քային 
նշա նի գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու հայց հա րու ցե լու հա մար «Ապ րան քային նշան նե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1.1-րդ մա սով սահ ման ված է հն գա մյա ժամկ ետ, ո րի ըն թաց քում ան ձը 
կա րող է դի մել դա տա կան պաշտ պա նու թյան՝ իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու 
նպա տա կով: Հետ ևա բար, ը ստ Ըն կե րու թյան` վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու հա մար ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման-
ված եր կամ սյա ժամկ ե տի բաց թող ման պատ ճա ռը պետք է հա մա րել հար գե լի (գ.թ. 2-7):

 Դա տա րա նը մեր ժել է բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու վե-
րա բե րյալ Ըն կե րու թյան միջ նոր դու թյու նը և հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը: Դա տա րա նը գտել 
է, որ Ըն կե րու թյու նը բաց է թո ղել վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու հա մար ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված եր կամ սյա 
ժամկ ե տը և այդ ժամկ ե տի ըն թաց քում չի ձեռ նար կել ի րե նից կախ ված ող ջա միտ ու բա վա-
րար մի ջոց ներ դա տա րան դի մե լու ո ւղ ղու թյամբ: Ի սկ «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քով սահ ման ված հն գա մյա ժամկ ե տը պահ պան ված լի նե լու վե րա բե րյալ Ըն կե րու թյան 
փաս տար կը Դա տա րանն ան հիմն է հա մա րել, քա նի որ ը ստ Դա տա րա նի՝ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան կար գով դա տա վա րա կան ժամկ ետ նե րը հաշ վար կե լիս պետք է ա ռաջ նորդ վել 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով՝ ան կախ այն հան գա ման քից, որ «Ապ րան-
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քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված է այլ կարգ:
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը մեր ժել է Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի 

« Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը 
և հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» 25.04.2017 թվա կա նի ո րո շու մը թո ղել է ան փո-
փոխ: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ը ստ է ու թյան հա մա ձայ նե լով Դա տա րա նի վե րոգ րյալ դիր քո-
րոշ ման հետ, ը նդ գծել է, որ վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու ժամկ ե տը սահ ման ված է ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով, ի սկ այլ օ րենք նե րով սահ ման ված ժամկ ետ նե րը 
տվյալ դեպ քում չեն կա րող կի րա ռե լի լի նել:

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս-
տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյու-
նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Նախ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով Ըն կե րու թյան կող մից 
18.04.2017 թվա կա նին ներ կա յաց ված վի ճարկ ման հայ ցի ա ռար կան « Վի ո լենտ» ՍՊԸ-ի ան-
վամբ թիվ 24788 հա մա րով 26.07.2016 թվա կա նին կա տար ված ապ րան քային նշա նի գրան-
ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջն է, ո րի հիմ քում դր ված են «Ապ րան քային նշան նե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վա նոր մե րը:

 Սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու-
թյու նը դա տա րան դի մե լիս պար տա վոր էր պահ պա նել թե՛ ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը 
վի ճար կե լու հայ ցով դա տա րան դի մե լու՝ «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ 
հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սով սահ ման ված հն գա մյա ժամ կե տը, թե՛ վի ճարկ ման հայ ցով դա տա րան 
դի մե լու հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
կե տով սահ ման ված եր կամ սյա ժամ կե տը, ի սկ այդ եր կամ սյա դա տա վա րա կան ժամկ ե տը 
բաց թողն ված լի նե լու դեպ քում՝ այն վե րա կանգ նե լու ը նդ հա նուր կա ռու ցա կար գը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա րան դի մե լիս Ըն կե րու թյու նը պահ-
պա նել է ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե լու հայ ցով դա տա րան դի մե լու՝ «Ապ րան-
քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սով սահ ման ված հն գա մյա 
ժամ կե տը: Սա կայն Ըն կե րու թյու նը չի պահ պա նել վի ճարկ ման հայ ցով դա տա րան դի մե լու 
հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով 
սահ ման ված եր կամ սյա ժամ կե տը: Նման պայ ման նե րում Ըն կե րու թյու նը պար տա վոր էր 
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 ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն. այս դա տա վա րա-
կան պար տա կա նու թյունն Ըն կե րու թյան կող մից կա տար վել է: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ ե տը վե րա-
կանգ նե լու վե րա բե րյալ Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյու նը տվյալ դեպ-
քում են թա կա է քն նարկ ման՝ հիմք ըն դու նե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
ը նդ հա նուր ի րա վա կար գա վո րումն ե րը և դրանց վե րա բե րյալ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ձևա-
վո րած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը: Այդ հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա լով բաց թողն ված 
դա տա վա րա կան ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց-
ված միջ նոր դու թյան վե րա բե րյալ ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գում նե րին՝ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը դրանք հիմ նա վոր է հա մա րում: Այս պես՝ միջ նոր դու թյան մեջ Ըն կե րու թյու-
նը որ ևէ կերպ չի փաս տար կել և չի ա պա ցու ցել, ո ր՝ (ա) ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քով սահ ման ված եր կամ սյա ժամկ ե տի ըն թաց քում ձեռ նար կել է ի րե նից կախ ված 
ող ջա միտ ու բա վա րար մի ջոց ներ դա տա րան դի մե լու ո ւղ ղու թյամբ, սա կայն իր կամ քից 
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ան կախ պատ ճառ նե րով բաց է թո ղել այդ դա տա վա րա կան ժամկ ե տը, կամ (բ) դա տա րան 
է դի մել վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի՝ « Վի ո լենտ» ՍՊԸ-ի ան վամբ թիվ 24788 հա մա րով 
26.07.2016 թվա կա նին կա տար ված ապ րան քային նշա նի գրանց ման մա սին տե ղե կա նա լուց 
հե տո եր կու ա մս վա ըն թաց քում: 

Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, որ ապ րան քային 
նշա նի գրան ցու մը վի ճար կե լու հայ ցով դա տա րան դի մե լու՝ «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սով սահ ման ված հն գա մյա ժամ կե տը պահ պան ված լի-
նե լու փաստն ի նք նին չի են թադ րում, որ վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված դա-
տա վա րա կան ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ հայց վո րի միջ նոր դու թյու նը են թա կա 
է բա վա րար ման: Հետ ևա բար, բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու 
վե րա բե րյալ Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյու նը չէր կա րող բա վա րար վել 
մի այն այն հիմ քով, որ Ըն կե րու թյու նը պահ պա նել է ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը վի ճար-
կե լու հայ ցով դա տա րան դի մե լու՝ «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ-
վա ծի 1.1-րդ մա սով սահ ման ված հն գա մյա ժամ կե տը:

 Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում « Վի ո լենտ» ՍՊԸ-ի 
ան վամբ թիվ 24788 հա մա րով 26.07.2016 թվա կա նին կա տար ված ապ րան քային նշա նի 
գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե լու հա մար ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված և Ըն կե րու-
թյան կող մից բաց թողն ված եր կամ սյա ժամկ ե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը հար գե լի հա մա-
րե լու հիմ քեր առ կա չեն, ի նչն էլ ի րա վա ցի ո րեն ար ձա նագր վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի 
կող մից: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ Ըն կե րու թյան կող-
մից ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյու նը են թա կա էր մերժ ման, ի նչն էլ հան գեց նում է Ըն կե րու-
թյան հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լուն: Հետ ևա բար, տվյալ դեպ քում ան հրա ժեշտ է 
կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա-
տես ված՝ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լու Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը՝ սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմն ա վո րումն ե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 153-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը մեր ժել: ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 20.06.2017 թվա կա-
նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը թող նել օ րի նա կան ու ժի մեջ՝ սույն ո րոշ-
ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/7479/05/16
դա տա րա նի ո րո շում 2019թ.
Վար չա կան գործ թիվ  ՎԴ/7479/05/16 
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Ա ռա քե լյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան 
պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

 նա խա գա հող  Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
զե կու ցող  Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ 
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի մար տի 13-ին 
քն նե լով ը ստ հայ ցի «Թ րանս փա րեն սի Ին թեր նեշնլ հա կա կո ռուպ ցի ոն կենտ րոն» հա-

սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան (այ սու հետ՝ Կազ մա կեր պու թյուն) և Կազ մա կեր պու թյան 
դի տորդ Ա նի Գևոր գյա նի ը նդ դեմ ՀՀ կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի (այ սու հետ՝ 
Հանձ նա ժո ղով) և թիվ 34 ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի` Հանձ նա ժո ղո վի 
20.10.2016 թվա կա նի թիվ 85-Ա ո րո շու մը և թիվ 34 ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ-
նա ժո ղո վի 08.10.2016 թվա կա նի թիվ 201-Ա ո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու, և (կամ) Հանձ նա-
ժո ղո վին բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ ըն դու նե լուն պար տա վո րեց նե լու, և (կամ) Հանձ նա-
ժո ղո վի 20.10.2016 թվա կա նի թիվ 85-Ա ո րո շու մը և թիվ 34 ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի 08.10.2016 թվա կա նի թիվ 201-Ա ո րո շու մը, ի նչ պես նաև նշ ված հանձ նա ժո-
ղովն ե րին ներ կա յաց ված դի մում-բո ղոք նե րում հի շա տակ ված տե ղա մա սե րի տե ղա մա սային 
հանձ նա ժո ղով(ներ)ի գոր ծո ղու թյուն նե րը և (կամ) ան գոր ծու թյունն ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու 
պա հանջ նե րի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 10.05.2017 
թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Կազ մա կեր պու թյան և Կազ-
մա կեր պու թյան դի տորդ Ա նի Գևոր գյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Տիգ րան Ե գո րյա նի վճ ռա բեկ բո-
ղո քը
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ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
 Դի մե լով դա տա րան` Կազ մա կեր պու թյու նը և Կազ մա կեր պու թյան դի տորդ Ա նի Գևոր-

գյա նը պա հան ջել են ան վա վեր ճա նա չել Հանձ նա ժո ղո վի 20.10.2016 թվա կա նի թիվ 85-Ա և 
թիվ 34 ը նտ րա տա րած քային հանձ նա ժո ղո վի 08.10.2016 թվա կա նի թիվ 201-Ա ո րո շումն ե րը, 
և (կամ) պար տա վո րեց նել վեր ջի նիս ըն դու նել բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ, ո րով կբա վա-
րար վեն հանձ նա ժո ղով ներ կա յաց ված դի մում-բո ղոք նե րի պա հանջ նե րը, և (կամ) ոչ ի րա-
վա չափ ճա նա չել Հանձ նա ժո ղո վի 20.10.2016 թվա կա նի թիվ 85-Ա ո րո շու մը, թիվ 34 ը նտ րա-
տա րած քային հանձ նա ժո ղո վի 08.10.2016 թվա կա նի թիվ 201-Ա ո րո շու մը, ի նչ պես նաև նշ ված 
հանձ նա ժո ղովն ե րին ներ կա յաց ված դի մում-բո ղոք նե րում հի շա տակ ված տե ղա մա սե րի տե-
ղա մա սային հանձ նա ժո ղով(ներ)ի գոր ծո ղու թյուն նե րը և (կամ) ան գոր ծու թյու նը, ո րոնց հետ-
ևան քով խախտ վել են հայց վոր նե րի ի րա վունք նե րը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Գ. Սո սյան) 28.10.2016 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ-
ցա դի մու մը վե րա դարձ վել է:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Գ. Սո սյան) 04.11.2016 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ-
ցա դի մու մի ըն դու նու մը մերժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ք. Մկո յան) 23.12.2016 թվա կա նի 
ո րոշ մամբ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 04.11.2016 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր-
ժե լու մա սին» ո րո շու մը վե րաց վել է: 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Գ. Սո սյան) 13.02.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ 
Կազ մա կեր պու թյան և Կազ մա կեր պու թյան դի տորդ Ա նի Գևոր գյա նի միջ նոր դու թյու նը՝ պե-
տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն կի րա ռե լու վե րա բե րյալ մերժ վել է և հայ ցա դի մու մը վե-
րա դարձ վել է:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Գ. Սո սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 13.03.2017 
թվա կա նի ո րոշ մամբ կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 10.05.2017 
թվա կա նի ո րոշ մամբ հայց վոր նե րի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 13.03.2017 
թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կազ մա կեր պու թյան և Կազ մա կեր պու-
թյան դի տորդ Ա նի Գևոր գյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:

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

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79րդ 

հոդ վա ծի 1ին մա սի 3րդ կե տը, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ
րու թյամբ « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «բ» կե տը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ ներ կա յաց ված են ե ղել վի-
ճարկ ման, պար տա վո րեց ման և ճա նաչ ման հայ ցա տե սակ ներ: Ը նդ ո րում, վի ճարկ վել են 
Հանձ նա ժո ղո վի 20.10.2016 թվա կա նի թիվ 85-Ա ո րո շու մը և թիվ 34 ը նտ րա տա րած քային ը նտ-



680 ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ

րա կան հանձ նա ժո ղո վի 08.10.2016 թվա կա նի թիվ 201-Ա ո րո շու մը, ո րոն ցից ա ռա ջի նը կա յաց-
վել է ե րկ րոր դը վե րա դա սու թյան կար գով բո ղո քար կե լու ար դյուն քում: Հետ ևա բար թիվ 34 
ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 08.10.2016 թվա կա նի թիվ 201-Ա ո րոշ ման 
վի ճարկ ման պա հանջն իր մեջ նե րա ռում է նաև Հանձ նա ժո ղո վի 20.10.2016 թվա կա նի թիվ 
85-Ա ո րո շու մը վի ճար կե լու պա հան ջը: Այ սինքն՝ ստաց վում է, որ հայց վոր նե րը ներ կա յաց րել 
են ե րեք ոչ գույ քային պա հանջ, ո րոնց հա մար պետք է վճար վեր 12.000 ՀՀ դրամ պե տա կան 
տուր քի գու մար, ի նչն էլ հա վաս տող ա պա ցույց նե րը՝ բան կային ան դոր րագ րե րը, ներ կա յաց-
վել են դա տա րան:

 Մինչ դեռ Դա տա րա նը, ան տե սե լով այն հան գա ման քը, որ հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ-
նե լու հիմք առ կա չի ե ղել, կա յաց րել է հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րո շում, ին չը 
հաշ վի չի ա ռել Վե րաքն նիչ դա տա րա նը։

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « վե րաց նել Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 10.05.2017 թվա կա նի թիվ ՎԴ/7479/05/16 վար չա կան գոր ծով վե րաքն նիչ բո ղո քը 
մեր ժե լու մա սին ո րո շու մը»:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե-

լը պայ մա նա վոր ված է մինչև 09.04.2018 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ-
քի առ կա յու թյամբ, այն է` բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ-
տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ պար տա վո րեց ման հայ ցում ի րա վուն քի 
ու ժով նե րառ վող պա հան ջի հա մար դա տա կան ծախ սե րի գանձ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան 
և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր-
ված է մինչև 09.04.2018 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, 
այն է` ստո րա դաս դա տա րա նի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու-
թյամբ « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի խախտ-
ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, 
և ո րի առ կա յու թյու նը հիմն ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան խնդ րին. ա րդյո՞ք պար տա վո րեց ման հայ ցով դա տա րան 
դի մե լիս առ կա է պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն նաև այն վար չա կան ակ
տի վի ճարկ ման պա հան ջի հա մար, ո րով մերժ վել է բա րեն պաստ վար չա կան ակ տի ըն դու
նու մը, ե թե այդ պա հանջն ի րա վուն քի ու ժով նե րառ ված է պար տա վո րեց ման հայ ցում: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 57-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա կան 
տուր քի չա փի, դրա վճա րու մից ա զա տե լու, պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ 
տա րա ժամկ ե տե լու և դրա 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 օ րեն քով։ 



681ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Պե տա կան տուր քի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի հա մա ձայն՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա-
րան ներ տր վող հայ ցա դի մումն ե րի (...) հա մար (...) պե տա կան տուր քը գանձ վում է հետ ևյալ 
դրույ քա չա փե րով. հայ ցա դի մումն ե րի (...) հա մար` ոչ գույ քային պա հան ջով՝ բա զային տուր քի 
քա ռա պա տի կի չա փով:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ բա զային տուր քի 
չափ է սահ ման վում 1.000 դրա մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 74-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ հայ ցա դի մու մին կց վում են` օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով պե տա կան 
տուր քի վճա րու մը հա վաս տող փաս տաթղ թի բնօ րի նա կը (...):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-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, ե թե չեն ներ կա յաց վել սահ ման ված 
կար գով և չա փով պե տա կան տուր քի վճա րու մը հա վաս տող փաս տաթղ թեր (...):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վի-
ճարկ ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն վե-
րաց նել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը (նե րա ռյալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ տող 
դրույթ նե րը): Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ե թե 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, ա պա հայ ցը նե րա-
ռում է նաև վար չա կան բո ղո քի վե րա բե րյալ կա յաց ված մի ջամ տող վար չա կան ակ տի վի-
ճարկ ման պա հանջ։

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա-
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վար չա կան դա տա վա րու թյան շր ջա նակ նե րում հայ ցա-
դի մում ներ կա յաց նե լու հա մար, որ պես կա նոն, ան հրա ժեշտ է վճա րել պե տա կան տուրք, ո րի 
վճար ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր ված են « Պե տա կան տուր քի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քով: Նշ ված օ րեն քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ-
րու թյամբ 9-րդ հոդ վա ծի վկա յա կոչ ված ի րա վադ րույ թի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ 
օ րենս դի րը դա տա րան ներ կա յաց վող հայ ցա դի մումն ե րի հա մար գանձ վող պե տա կան տուր-
քի դրույ քա չա փը ո րո շե լիս ե լա կե տային է հա մա րել հայ ցա պա հանջ նե րի բնույ թը, այ սինքն` 
պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, թե ա րդյոք ներ-
կա յաց ված հայ ցա պա հան ջը գույ քային բնույ թի է, թե` ոչ գույ քային (ոչ դրա մա կան): Այս պես, 
ոչ գույ քային բնույ թի պա հանջ նե րի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծե րով դա տա րան ներ կա-
յաց վող հայ ցա դի մումն ե րի հա մար գանձ վող պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փը սահ ման ված է 
կա յուն դրա մա կան մի ա վո րի տես քով, ո րը հաշ վարկ վում է բա զային տուր քի (1.000 ՀՀ դրամ) 
հի ման վրա և գանձ վում է յու րա քան չյուր ոչ գույ քային պա հան ջի հա մար ա ռան ձին: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար տա հայ տել է այն ի րա-
վա կան դիր քո րո շու մը, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի 7-րդ կե տի ու ժով հայ ցա դի մու մում պետք է նշ վի հայց վո րի պա հան ջը, ո րը կազ մում է 
հայ ցի ա ռար կան և ո րի մերժ ման կամ բա վա րար ման վե րա բե րյալ դա տա րա նը գործն ը ստ 
է ու թյան լու ծող դա տա կան ա կտ է կա յաց նում (տե՛ս, Ար թուր Ավ թան դի լյանն ը նդ դեմ ՀՀ ոս
տի կա նու թյան թիվ ՎԴ/1707/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 24.03.2017 
թվա կա նի ո րո շու մը): 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը մեկ այլ գոր ծով փաս տել է, որ վար չա կան գոր ծի հա րուց ման 
հիմք հան դի սա ցող հայ ցի ա ռար կան եր բեմն կա րող է ի րա վուն քի ու ժով իր մեջ նե րա ռել այն-
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պի սի հայ ցա պա հանջ, ո րը հայց վո րի կող մից չի ներ կա յաց վել դա տա րան: Այս պես, ան դրա-
դառ նա լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյա նը՝ 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձինք, վի ճարկ ման 
հայ ցով դի մե լով վար չա կան դա տա րան, հայ ցում են ի րենց ի րա վունք նե րին ու օ րի նա կան 
շա հե րին մի ջամ տող վար չա կան ակ տի վե րա ցում: Ը նդ ո րում, ե թե նախ քան տվյալ վար-
չա կան ակ տի վի ճարկ ման հայ ցով վար չա կան դա տա րան դի մելն այն բո ղո քարկ վել է նաև 
վար չա կան կար գով, ա պա ներ կա յաց ված հայցն օ րեն քի ու ժով նե րա ռում է նաև այդ վար-
չա կան ակ տի՝ վար չա կան կար գով բո ղո քարկ ման ար դյուն քում կա յաց ված մի ջամ տող վար-
չա կան ակ տի վի ճարկ ման պա հանջ (տե՛ս, Լու սի նե Ա վա գյանն ը նդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան 
« Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/2191/05/16 վար չա կան գոր ծով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 20.06.2017 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Փաս տո րեն, մի ջամ տող վար չա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ար դյուն քում կա յաց ված մի-
ջամ տող վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման պա հանջն ի րա վուն քի ու ժով նե րառ վում է սկզբ նա-
կան վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման հայ ցում՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե ա րդյոք մի-
ջամ տող վար չա կան ակ տի վե րաց ման պա հան ջով դա տա րան դի մած հայց վո րի կող մից այդ 
վար չա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ար դյուն քում կա յաց ված մի ջամ տող վար չա կան ակ տի վի-
ճարկ ման պա հանջ ներ կա յաց ված է, թե՝ ոչ: Հետ ևա բար, բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ մի ջամ-
տող վար չա կան ակ տը բո ղո քարկ վել է վար չա կան կար գով և այդ բո ղո քարկ ման ար դյուն քում 
ևս կա յաց վել է մի ջամ տող վար չա կան ա կտ, ա պա սկզբ նա կան մի ջամ տող վար չա կան ակ տի 
վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծով դա տա րա նը պար տա վոր է սկզբ նա կան 
վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան հար ցի հետ մեկ տեղ քն նել և լու ծել նաև վար չա կան բո-
ղո քի վե րա բե րյալ կա յաց ված մի ջամ տող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան հար ցը: 

Զար գաց նե լով վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է 
հա մա րում նշել, որ նշ ված կա ռու ցա կար գը գոր ծում է նաև այն դեպ քում, ե րբ հայ ցո րի կող մից 
ներ կա յաց վել է պար տա վո րեց ման հայ ցա տե սակ: Մաս նա վո րա պես՝

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 67-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
պար տա վո րեց ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ըն դու նել այն բա րեն պաստ վար-
չա կան ակ տը, ո րի ըն դու նու մը մեր ժել է վար չա կան մար մի նը։ Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝   պար տա վո րեց ման հայ ցը նե րա ռում է վար չա կան մարմ նի կող մից նույն հոդ վա ծի 
1-ին մա սում նշ ված մի ջամ տող վար չա կան ակ տը վի ճար կե լու պա հան ջը:

 Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ այն դեպ քում, ե րբ ներ կա յաց վել է պար տա վո րեց ման հայ-
ցա տե սակ, ա պա այն նե րա ռում է նաև վար չա կան մարմ նի կող մից բա րեն պաստ վար չա կան 
ա կտ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման պա հան ջը: Այ սինքն՝ պար-
տա վո րեց ման հայ ցա տե սակն իր բո վան դա կու թյամբ նե րա ռում է նաև վի ճարկ ման պա հանջ, 
ը նդ ո րում, ան կախ նրա նից՝ հայց վո րը ներ կա յաց րել է նմա նաբ նույթ պա հանջ, թե՝ ոչ: Այլ 
կերպ ա սած՝ վար չա կան մարմ նի կող մից բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ ըն դու նե լը մեր ժե լու 
մա սին վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման պա հանջն օ րեն քի ու ժով նե րառ ված է պար տա վո րեց-
ման հայ ցա պա հան ջի մեջ:

  Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վի ճարկ ման հայ-
ցով դա տա րան դի մե լիս վար չա կան բո ղո քի վե րա բե րյալ կա յաց ված մի ջամ տող վար չա կան 
ակ տի վի ճարկ ման պա հան ջի՝ որ պես ոչ գույ քային պա հան ջի հա մար պե տա կան տուրք վճա-
րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է, քա նի որ այդ պա հանջն ի րա վուն քի ու ժով նե րառ-
ված է վի ճարկ ման հայ ցում՝ ան կախ հայց վո րի կող մից ներ կա յաց ված լի նե լու կամ չլի նե լու 
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հան գա ման քից: Նշ ված կա ռու ցա կար գը կի րա ռե լի է նաև այն դեպ քե րում, ե րբ հայց վո րի 
կող մից ներ կա յաց վել է պար տա վո րեց ման հայ ցա տե սակ: Այս դեպ քում վար չա կան մարմ-
նի կող մից բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին վար չա կան ակ տի վի-
ճարկ ման պա հանջն օ րեն քի ու ժով նե րառ ված է պար տա վո րեց ման հայ ցա պա հան ջի մեջ: 
Հետ ևա բար այս դեպ քում նույն պես բա ցա կա յում է ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ վճա րել պե տա կան 
տուր քի գու մար պար տա վո րեց ման հայ ցա տե սա կում նե րառ ված վի ճարկ ման հայ ցի մա սով:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Կազ մա կեր պու թյու նը և Կազ մա կեր պու թյան դի-
տորդ Ա նի Գևոր գյա նը հայ ցա դի մում են ներ կա յաց րել դա տա րան՝ պա հան ջե լով.

ա) ան վա վեր ճա նա չել Հանձ նա ժո ղո վի 20.10.2016 թվա կա նի թիվ 85-Ա ո րո շու մը և թիվ 34 
ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 08.10.2016 թվա կա նի թիվ 201-Ա ո րո շու մը,

բ) և (կամ) պար տա վո րեց նել Հանձ նա ժո ղո վին ըն դու նել բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ, 
ո րով կբա վա րար վեն հանձ նա ժո ղով ներ կա յաց ված դի մում-բո ղոք նե րի պա հանջ նե րը,

գ) և (կամ) ոչ ի րա վա չափ ճա նա չել ՀՀ կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
20.10.2016 թվա կա նի թիվ 85-Ա ո րո շու մը և թիվ 34 ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա-
ժո ղո վի 08.10.2016 թվա կա նի թիվ 201-Ա ո րո շու մը, 

դ) ի նչ պես նաև ոչ ի րա վա չափ ճա նա չել նշ ված հանձ նա ժո ղով նե րին ներ կա յաց ված դի-
մում-բո ղոք նե րում հի շա տակ ված տե ղա մա սե րի տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղով նե րի գոր ծո-
ղու թյուն նե րը և (կամ) ան գոր ծու թյու նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 21-29):

 Դա տա րա նի 13.02.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայց վոր նե րի կող մից ներ կա յաց ված միջ-
նոր դու թյու նը` պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն կի րա ռե լու վե րա բե րյալ, մերժ վել է, 
ի սկ հայ ցա դի մու մը՝ վե րա դարձ վել: Նույն ո րոշ մամբ Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ներ կա-
յաց վել են թվով չորս ոչ գույ քային պա հանջ ներ, ո րոնց մա սով ան հրա ժեշտ է վճա րել սահ-
ման ված չա փով պե տա կան տուր քի գու մար (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 3-6)։

 Կազ մա կեր պու թյան և Կազ մա կեր պու թյան դի տորդ Ա նի Գևոր գյա նի կող մից կր կին 
ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մին կից ներ կա յաց վել են 12.000 ՀՀ դրա մի չա փով պե տա կան 
տուր քի վճա րու մը հա վաս տող բան կային ան դոր րագ րեր (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 23-27):

 Դա տա րա նի 13.03.2017 ո րոշ մամբ կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ վել 
է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ դա տա կան ակ տով ար ձա նագր ված են ե ղել թվով չորս ոչ 
գույ քային պա հանջ ներ, սա կայն վճար վել է մի այն թվով ե րեք ոչ գույ քային պա հանջ նե րի 
մա սով պե տա կան տուր քի գու մա րը, ի սկ մյուս պա հան ջի մա սով չի ներ կա յաց վել պե տա կան 
տուր քի գծով ար տո նու թյուն կի րա ռե լու մա սին միջ նոր դու թյուն (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 29-31):

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Կազ մա կեր պու թյան և Կազ մա կեր պու թյան դի տորդ 
Ա նի Գևոր գյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը, նշել է, որ « ներ կա յաց վել է 4 ոչ գույ քային պա հանջ, 
հետ ևա բար պե տա կան տուր քի գանձ ման հա մար ո րո շիչ նշա նա կու թյուն ու նի այն խնդ րի 
պար զու մը, թե պա հանջ նե րից յու րա քան չյու րը կա րող է այլ լու ծում ստա նալ, քան մյու սը, 
այ սինքն, որ դրան ցից մե կի լու ծու մը ի նք նա բե րա բար չի բե րում մյու սի նմա նօ րի նակ լուծ-
մա նը։ Տվյալ դեպ քում ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի ու սումն ա սի րու թյու նից պարզ վել է, որ 
թիվ 85-Ա ո րոշ ման և թիվ 201-Ա ո րոշ ման վի ճարկ ման հիմ քում հայց վոր կող մը դրել է նաև 
վի ճարկ ման այլ` ի նք նու րույն հիմն ա վո րումն եր, ո րի պա րա գա յում, վե ճի` ը ստ է ու թյան քն նու-
թյան ար դյուն քում, հնա րա վոր են այդ ո րո շումն ե րի վե րա բե րյալ տար բեր` մի մյան ցից ան կախ 
լու ծումն եր։ Սա էլ իր հեր թին նշա նա կում է, որ ներ կա յաց ված ո րո շումն ե րի ան վա վե րու թյան 
պա հանջ ներն ի րեն ցից ներ կա յաց նում են ի նք նու րույն պա հանջ ներ, ո րոն ցից յու րա քան չյու րի 
հա մար են թա կա է վճար ման պե տա կան տուրք` բա զային տուր քի քա ռա պա տի կի չա փով» 
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(հա տոր 4-րդ, գ.թ. 25-31):

 Հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս տե րը և գնա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա-
հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դրանք ան հիմն 
են հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

 Սույն գոր ծով Կազ մա կեր պու թյու նը և Կազ մա կեր պու թյան դի տորդ Ա նի Գևոր գյա նը 
դա տա րան ներ կա յաց րած հայ ցա դի մու մով վի ճարկ ման պա հան ջի շր ջա նակ նե րում վի ճար-
կել են ՀՀ կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 20.10.2016 թվա կա նի թիվ 85-Ա ո րո-
շու մը և թիվ 34 ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 08.10.2016 թվա կա նի թիվ 
201-Ա ո րո շու մը, ը նդ ո րում, Հանձ նա ժո ղո վի 20.10.2016 թվա կա նի թիվ 85-Ա ո րո շու մը կա յաց-
վել է վե րա դա սու թյան կար գով ներ կա յաց ված վար չա կան բո ղո քի ար դյուն քում, հետ ևա բար 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ի մաս տով թիվ 34 
ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 08.10.2016 թվա կա նի թիվ 201-Ա ո րոշ ման 
վի ճարկ ման հայցն իր մեջ նե րա ռում է Հանձ նա ժո ղո վի 20.10.2016 թվա կա նի թիվ 85-Ա ո րոշ-
ման վի ճարկ ման պա հան ջը։

 Բա ցի այդ, Կազ մա կեր պու թյու նը և Կազ մա կեր պու թյան դի տորդ Ա նի Գևոր գյա նը ներ-
կա յաց րել են պար տա վո րեց ման հայց, ո րով պա հան ջել են պար տա վո րեց նել Հանձ նա ժո-
ղո վին ըն դու նել բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ, ո րով կբա վա րար վեն հանձ նա ժո ղով ներ-
կա յաց ված դի մում-բո ղոք նե րի պա հանջ նե րը: Հետ ևա բար հայց վոր կող մի ներ կա յաց ված 
վի ճարկ ման պա հանջն իր հեր թին ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 67-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի ու ժով նե րառ վում է պար տա վո րեց ման հայ ցի մեջ: Հետ ևա բար նշ ված եր կու 
հայ ցա տե սակ նե րի մա սով են թա կա էր վճար ման պե տա կան տուր քի գու մար մի այն մեկ ոչ 
գույ քային պա հան ջի չա փով:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո, հաշ վի առ նե լով նաև ի րա վա-
հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի պա հան ջը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 
սույն գոր ծով ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի հա մար վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի 
չա փը կազ մում է 12.000 ՀՀ դրամ. մաս նա վո րա պես՝ պար տա վո րեց ման հայ ցա պա հան ջի հա-
մար՝ 4.000 ՀՀ դրամ, ո րը նե րա ռում է նաև Հանձ նա ժո ղո վի 20.10.2016 թվա կա նի թիվ 85-Ա 
ո րոշ ման և թիվ 34 ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 08.10.2016 թվա կա նի 
թիվ 201-Ա ո րոշ ման վի ճարկ ման պա հանջ նե րը, ի նչ պես նաև ճա նաչ ման պա հանջ նե րի հա-
մար` 4.000-ա կան ՀՀ դրամ: Ո ւս տի Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հիմն է հա մա րում ստո րա դաս 
դա տա րան նե րի այն եզ րա հան գու մը, որ Կազ մա կեր պու թյու նը և Կազ մա կեր պու թյան դի-
տորդ Ա նի Գևոր գյա նը սույն գոր ծով հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու հա մար պար տա վոր է ին 
վճա րել 4 ոչ գույ քային պա հանջ նե րի հա մար պե տա կան տուր քի գու մար բա զային տուր քի 
քա ռա պա տի կի չա փով՝ յու րա քան չյուր հայ ցա պա հան ջի հա մար ա ռան ձին-ա ռան ձին (16.000 
ՀՀ դրա մի չա փով պե տա կան տուր քի գու մար):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ սույն գոր ծով հայց վոր նե րի կող մից ներ կա յաց-
ված հայ ցա դի մու մը են թա կա չէր վե րա դարձ ման ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 79-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քով, քա նի որ վեր ջին նե րիս 
կող մից ներ կա յաց վել են հա մա պա տաս խան չա փով պե տա կան տուր քի վճա րու մը հա վաս-
տող ա պա ցույց նե րը: Հետ ևա բար Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 10.05.2017 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ 
բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը են թա կա է վե րաց ման:
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Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-րդ, 152-րդ, 163-րդ հոդ ված նե-
րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

 

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմն ա վո րումն ե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 153-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
10.05.2017 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա-
տա կան ա կտ. վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 13.03.2017 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մը 
վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը։

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4167/05/10 
դա տա րա նի ո րո շում 2019թ.
 Վար չա կան գործ թիվ  ՎԴ/4167/05/10
Նա խա գա հող դա տա վոր` Կ. Մաթ ևո սյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
զե կու ցող  Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի հուն վա րի 15-ի ն
քն նե լով ը ստ հայ ցի ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի-

տե ի (այ սու հետ` Կո մի տե) ը նդ դեմ « ԾՈՓՔ Ա ՐԱ ԾԱ ՆԻ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն)` 
1.335.522 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի 30.03.2018 թվա կա նի « Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ ե տով 
պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ-
նոր դու թյու նը և վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ըն կե րու թյան 
վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
 Դի մե լով դա տա րան` Կո մի տեն պա հան ջել է Ըն կե րու թյու նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ-

նա գան ձել 1.335.522 ՀՀ դրամ: 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Կ. Ա վե տի սյան) 03.06.2011 թվա կա նի վճ ռով 

հայ ցը բա վա րար վել է ։
ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (դա տա վոր ներ` Ա. Ա բո վյան, Գ. Ղա րի բյան, Ա. 

Ա ռա քե լյան) 15.11.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և ՀՀ 



687ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

վար չա կան դա տա րա նի 03.06.2011 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 25.01.2012 թվա կա նի 

ո րոշ մամբ ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 15.11.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ Ըն կե րու-
թյան ներ կա յա ցուց չի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Կ. Ա վե տի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
06.06.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ Կո մի տե ի Նոր Նոր քի հար կային տես չու թյան դի մու մը բա-
վա րար վել է` կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամկ ե տը բաց թող նե լու 
պատ ճառ նե րը հա մար վել են հար գե լի և վե րա կանգն վել է կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար-
ման ներ կա յաց նե լու ժամկ ե տը:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 30.03.2018 
թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան միջ նոր դու թյու նը` վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար սահ-
ման ված ժամկ ե տը բաց թող նե լը հար գե լի հա մա րե լու մա սին, ի նչ պես նաև վե րաքն նիչ բո ղո-
քի ըն դու նու մը մերժ վել են: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը: 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 51րդ 

հոդ վա ծը, 127րդ հոդ վա ծի 11րդ մա սը:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նի 06.06.2013 

թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամկ ե տը բաց թող նե լու 
պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու և ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին» ո րո շումն Ըն կե րու-
թյու նը չի ստա ցել: Ըն կե րու թյու նը նշ ված ո րոշ ման գո յու թյան մա սին տե ղե կա ցել է մի այն այն 
բա նից հե տո, ե րբ Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը 06.03.2018 թվա կա նին դի մում է ներ կա յաց-
րել գոր ծի նյու թե րին ծա նո թա նա լու մա սին: Ըն կե րու թյու նը տվյալ ո րո շու մը փաս տա ցի ստա-
ցել է 15.03.2018 թվա կա նին, հետ ևա բար այդ պա հից պետք է հո սեն վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու 
ժամկ ետ նե րը: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 30.03.2018 թվա կա նի « Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ ե տով պայ մա նա վոր-
ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը և 
վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն-

դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` բո ղո քում բարձ րաց ված 
հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե-
նալ օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ-
նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը` 
դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րը դա տա վա րու թյան մաս նա կից ի րա վա բա նա կան ան ձին 
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պատ շաճ կար գով հանձ նե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու-
թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի-
կա ձևա վո րե լու հա մար: Մի ա ժա մա նակ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 
պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի, 127-րդ հոդ վա ծի 11-րդ մա սի 
խախտ ման ար դյուն քում ա ռեր ևույթ առ կա է մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 
հիմն ա րար խախ տում, ո րն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կա յու թյու նը հիմն ա վոր վում է 
ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ դա տա կան ծա նու ցում ե րը և դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րը դա տա վա րու
թյան մաս նա կից ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ շաճ կար գով հանձ նե լու ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ սույն բո ղո քի 
քն նու թյան կա պակ ցու թյամբ կի րա ռե լի օ րենսդ րու թյան հար ցին: Մաս նա վո րա պես, հաշ վի 
առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նի « Կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ-
կա յաց նե լու ժամկ ե տը բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու և ժամկ ե տը վե-
րա կանգ նե լու մա սին» ո րո շու մը կա յաց վել է 06.06.2013 թվա կա նին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ դրա` դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին պատ շաճ կար գով հանձ նե լու ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը պետք է դի տարկ վեն ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող` 
28.11.2007 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.2008 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած և 07.01.2014 թվա կա-
նին ու ժը կորց րած ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ի րա վա կար գա վո րումն ե րի 
լույ սի ներ քո:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ի նչ պես նաև 
պե տա կան այլ մար մին նե րի ա ռջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց նե րի 
ի րա վունք:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես նաև 
ի րեն ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի հիմն ա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա վա սա րու-
թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, ան կախ և ան-
կողմն ա կալ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամկ ե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային քն նու-
թյան ի րա վունք: 

Հա ման ման դրույթ ներ է պա րու նա կում նաև 2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյու նը, ո րի 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք, 
ի սկ 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ան կախ և ա նա չառ դա տա-
րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ ժամկ ե տում քն նու թյան 
ի րա վունք:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու-
թյուն նե րը (...) ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մից 
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ող ջա միտ ժամկ ե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքն նու թյան ի րա վունք (...): 
Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 115-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` վար չա կան դա տա րա նի մի ջան կյալ ակ-
տերն օ րի նա կան ու ժի մեջ են մտ նում կա յաց ման պա հից, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ 
նույն օ րենսգր քով: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 117.2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` մի ջան կյալ դա տա կան ակ տի դեմ վե-
րաքն նիչ բո ղոք կա րող է բեր վել մի այն o րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում` մի ջան կյալ դա-
տա կան ակ տը ստա նա լուց հե տո` 15-օ րյա ժամկ ե տում։ 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 117.2-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծի (…) 2-րդ մա սով (…) նա-
խա տես ված ժամկ ետ նե րից հե տո բեր ված վե րաքն նիչ բո ղո քը դա տա րա նը կա րող է ըն դու նել 
վա րույթ, ե թե ներ կա յաց ված է հա մա պա տաս խան ժամկ ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե-
լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն, և այն բա վա րա րել է դա տա րա նը:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի հա մա ձայն` պա հան ջա տե րը բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին դի մու մը 
ներ կա յաց նում է կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րան: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա-
ձայն` դի մու մի քն նու թյան ար դյունք նե րով դա տա րա նը կա յաց նում է ո րո շում, ի սկ նույն հոդ-
վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է բո ղո քարկ վել:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ե րաշ խա-
վոր վում են դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան հիմն ա կան ի րա վունք-
նե րը, ո րոնց կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե կը բո ղո քարկ ման ի րա վունքն է: Բո ղո քարկ ման 
ի նս տի տուտն ի րա վա կան մի ջոց է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո շա կի ըն թա ցա կար-
գի մի ջո ցով գործ նա կա նում ա պա հո վել դա տա կան սխալ նե րի բա ցա հայ տու մը և ո ւղ ղու մը` 
դրա նով ի սկ նպաս տե լով ար դա րա դա տու թյան նպա տակ նե րի գործ նա կա նում ի րա կա նաց-
մա նը (տե՛ս, նաև « Ֆասթ Սփ լայ» ՍՊԸն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան 
ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի թիվ ՎԴ3/0347/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
04.03.2015 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Եվ րո պա կան դա տա րան) 
կող մից ձևա վոր ված կա յուն նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն` դա տա կան պաշտ պա-
նու թյան ի րա վուն քը, ո րի մի մասն էլ կազ մում է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, 
բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա փա կումն ե րի: Այ դու հան դերձ, կի րառ ված 
սահ մա նա փա կումն ե րը չպետք է այն կերպ կամ այն աս տի ճա նի սահ մա նա փա կեն ան ձի` դա-
տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, որ վնաս հասց վի այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյա նը: Բա ցի 
այդ, սահ մա նա փա կու մը Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին չի հա մա պա տաս խա նի, 
ե թե այն ի րա վա չափ նպա տակ չի հե տապն դում և ե թե կի րառ ված մի ջոց նե րի և հե տապնդ-
վող նպա տա կի միջև չկա հա մա չա փու թյան ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն (տե՛ս, օ րի նակ, 
Khalfaoui v. France գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 14.12.1999 թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 35, 
36, Papon v. France գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 25.07.2002 թվա կա նի վճի ռը, կետ 90):

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

 Մի ա ժա մա նակ Եվ րո պա կան դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել այն 
մա սին, որ ե թե ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ հս տակ սահ ման ված է դա տա կան ո րո շու մը 
ծա նու ցե լու` ի րա վա սու մար մին նե րի պար տա կա նու թյու նը, ա պա դի մո ղի գան գա տարկ ման 
ի րա վուն քը չի կա րող մերժ վել, ե թե ու շա ցումն ե րի պատ ճառն իշ խա նու թյուն նե րի պար տա-
կա նու թյուն նե րի կա տա րումն է ե ղել, նույ նիսկ ե թե տե սա կա նո րեն դի մողն ու նե ցել է դա տա-
րա նի ո րոշ ման մա սին այլ աղ բյուր նե րից տե ղե կա նա լու հնա րա վո րու թյուն (տե՛ս, Davran v. 
Turkey գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 03.11.2009 թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 3147): 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 117.2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ի րա վա նոր մի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օ րենս դի րը հս տակ նա խա տե սել էր այն դա տա վա րա կան 
ժամկ ե տը, ո րի ըն թաց քում մի ջան կյալ դա տա կան ակ տը կա րող էր բո ղո քարկ վել վե րաքն-
նու թյան կար գով: Ը ստ այդմ, մի ջան կյալ դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք կա րող էր 
բեր վել մի ջան կյալ դա տա կան ակ տը ստա նա լուց հե տո` 15-օ րյա ժամկ ե տում, ի սկ այդ ժամ-
կե տը բաց թող նե լու պա րա գա յում կա րող էր ներ կա յաց վել ժամկ ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի 
հա մա րե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան կար-
գա վո րումն ե րը, ար ձա նագ րում է, որ օ րենս դի րը մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րը 15-օ րյա 
ժամկ ե տում բո ղո քար կե լու ժամկ ե տի սկիզ բը պայ մա նա վո րել էր բո ղո քարկ վող դա տա կան 
ա կտն ստա նա լու փաս տով: Հետ ևա բար բո ղո քարկ ման ժամկ ետ նե րի պահ պան վա ծու թյան 
կամ այդ ժամկ ետ նե րը բաց թող նե լու մա սին հետ ևու թյուն ներ կա րե լի էր ա նել մի այն այն 
դեպ քում, ե րբ դա տա րա նը պատ շաճ կար գով դա տա կան ակ տը հանձ նել է դա տա վա րու-
թյան մաս նա կից նե րին, ի սկ վեր ջին ներս ստա ցել են այն: Այ սինքն` վե րա դաս ա տյա նը պետք 
է նախ գնա հա տա կան տա այն փաս տին, թե ա րդյոք ստո րա դաս դա տա րա նը պատ շաճ է 
հանձ նել դա տա կան ակ տը դա տա վա րու թյան մաս նակ ցին, և ե րբ է դա տա վա րու թյան մաս-
նա կիցն այն ստա ցել (հս տակ օ րը): 

Ընդ ո րում, այս կա պակ ցու թյամբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 28.06.2016 
թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1290 ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ նախ` պետք է ե րաշ խա վոր վի օ րեն-
քով սահ ման ված կար գով և ժամկ ետ նե րում դա տա կան ակ տի տրա մադ րու մը բո ղոք ներ կա-
յաց նե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձին: Մի այն այս պայ ման նե րում բո ղոք ներ կա յաց նե լու ի րա-
վունք ու նե ցող ան ձի հա մար ե րաշ խա վոր ված կլի նեն ող ջա միտ ժամկ ետ նե րում հիմն ա վոր 
բո ղոք բե րե լու, դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան սահ մա նադ րա կան 
ի րա վունք նե րը։

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Դա տա րա նի « Կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման 
ներ կա յաց նե լու ժամկ ե տը բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու և ժամկ ե տը վե-
րա կանգ նե լու մա սին» ո րո շու մը կա յաց վել է 06.06.2013 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 168-
169): Հե տա դարձ ծա նուց ման փոս տային ան դոր րագ րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը Դա տա-
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րա նի ո րո շումն ստա ցել է 13.06.2013 թվա կա նին: Ան դոր րա գի րը պա րու նա կում է մի այն այն 
ստա ցո ղի ստո րագ րու թյու նը և փաս տաթղ թերն ստա նա լու ամ սա թի վը. ստա ցո ղի ան ձի վե-
րա բե րյալ այլ տվյալ ներ առ կա չեն (հա տոր 1-ին, գ.թ. 173): Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը 
06.03.2018 թվա կա նին դի մում է ներ կա յաց րել Դա տա րան` գոր ծի նյու թե րին ծա նո թա նա լու 
մա սին: Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը գոր ծի նյու թե րին ծա նո թա ցել և կա տա րել է լու սա-
պատ ճեն ներ 15.03.2018 թվա կա նին, ո րի հա մար ստո րագ րել է (հա տոր 1-ին, գ.թ. 175):

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Ըն կե րու թյան միջ նոր դու թյու նը` վե րաքն նիչ բո ղոք 
բե րե լու հա մար սահ ման ված ժամկ ե տը բաց թող նե լը հար գե լի հա մա րե լու մա սին, ի նչ պես 
նաև վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը, նշել է, որ Ըն կե րու թյու նը բո ղո քարկ վող դա տա կան 
ա կտն ստա ցել է 13.06.2013 թվա կա նին, սա կայն « չի ձեռ նար կել բա վա րար և ող ջա միտ քայ-
լեր` վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար», ի սկ « վեր ջի նիս ներ կա յաց րած փաս տարկն 
առ այն, որ բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տի մա սին տե ղե կա ցել է 15.03.2018 թվա կա նին, չի 
հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նու թյա նը»:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմն ա վոր վա ծու թյա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-
ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 62-րդ հո վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ծա նու ցագ րի հանձ նումն ի րա կա նաց վում 
է « Փաս տաթղ թե րի հա տուկ ա ռաք ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով: Դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը կա րող են հա մա ձայն վել ծա նուց-
ման այլ ե ղա նա կի մա սին, մաս նա վո րա պես ֆաք սով, է լեկտ րո նային փոս տով, հե ռա խո սով, 
հե ռագ րով:

« Փաս տաթղ թե րի հա տուկ ա ռաք ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
նույն օ րեն քը կար գա վո րում է փաս տաթղ թե րի հա տուկ ա ռաք ման ի րա կա նաց ման տե սակ-
նե րը, փաս տաթղ թե րի ըն դուն ման, ձևա կերպ ման, հանձն ման ը նդ հա նուր կար գը:

« Փաս տաթղ թե րի հա տուկ ա ռաք ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն` փաս տաթղ թե րի հա տուկ ա ռա քու մը (այ սու հետ` հա տուկ ա ռա քում) հաս ցե ա տի րո ջը 
փաս տաթղ թե րի ա ռաք ման հա տուկ տե սակ է, ո րն ա պա հո վում է ա ռաք վող փաս տաթղ թե րի 
նույ նա կա նու թյու նը և ամ բող ջա կա նու թյու նը: Հա տուկ ա ռաք ման կար գով փաս տաթղ թե րի 
ա ռա քումն ի րա կա նաց վում է ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված դեպ քե րում, ի նչ պես նաև 
ու ղար կո ղի ցան կու թյամբ:

« Փաս տաթղ թե րի հա տուկ ա ռաք ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա-
մա ձայն` ի րա վա բա նա կան ան ձին հաս ցե ագր ված ա ռաք ման փա թե թը հանձն վում է ի րա վա-
բա նա կան ան ձի գոր ծա դիր մարմն ի ղե կա վա րին կամ գրագ րու թյան ըն դուն ման հա մար պա-
տաս խա նա տու ան ձին: 

« Փաս տաթղ թե րի հա տուկ ա ռաք ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով 
սահ ման ված է, որ նախ քան փա թե թի հանձ նու մը փոս տա տա րը հա վաս տի ա նում է, որ փա-
թեթն հանձն վում է նույն օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ան ձին և այդ մա սին նշում է 
կա տա րում ծա նու ցագ րի վրա` նշե լով ի րեն ներ կա յաց ված` ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի 
տվյալ նե րը: Նույն հոդ վա ծի 6-րդ մա սի հա մա ձայն` ա ռաք ման փա թեթն ստա ցող ան ձը ծա-
նու ցագ րի վրա ան ձամբ նշում է իր ա նու նը, ազ գա նու նը և հայ րա նու նը, ստաց ման ամ սա թի-
վը, ստաց ված է ջե րի քա նա կը, ո րից հե տո ստո րագ րում է ծա նու ցա գի րը և այն վե րա դարձ-
նում փոս տա տա րին: 
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Վե րոգ րյալ նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ դա տա կան ծա նու-
ցագ րի և դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րի հանձ նումն ի րա կա նաց վում էր « Փաս տաթղ թե րի 
հա տուկ ա ռաք ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված կար-
գով: Ը նդ ո րում, ե թե դա տա կան ծա նու ցագ րի պա րա գա յում այդ կարգն ո ւղ ղա կի ո րեն ամ-
րագր ված էր դա տա վա րա կան օ րենսգր քով, ա պա դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րի պա-
րա գա յում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը բխում է « Փաս տաթղ թե րի հա տուկ 
ա ռաք ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րու մից, ո րը սահ մա նում է, որ 
նշ ված օ րենքն ը նդ հան րա կան կար գով սահ մա նում է փաս տաթղ թե րի ըն դուն ման, ձևա-
կերպ ման, հանձն ման ը նդ հա նուր կար գը: Հետ ևա բար դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե-
րի պատ շաճ հանձն ման մա սին կա րե լի է եզ րա հան գում կա տա րել, ե թե այն կա տար վել է 
« Փաս տաթղ թե րի հա տուկ ա ռաք ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե րի պահ պան մամբ: Հա մա-
պա տաս խա նա բար` դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րը հանձ նե լու ա պա ցույ ցը` հե տա դարձ 
ծա նուց ման վե րա բե րյալ փոս տային ան դոր րա գի րը, պետք է պա րու նա կի « Փաս տաթղ թե րի 
հա տուկ ա ռաք ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վա վե րա պայ ման նե-
րը, մաս նա վո րա պես` ի րա վա բա նա կան ան ձանց դեպ քում` վկա յա կոչ ված հոդ վա ծի 5-րդ և 
6-րդ մա սե րով նա խա տես ված վա վե րա պայ ման նե րը: 

Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ ի րա վա բա նա կան ան ձին դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե-
րը հանձ նե լու պա րա գա յում այն պետք է հանձն վի ի րա վա բա նա կան ան ձի գոր ծա դիր մարմ-
նի ղե կա վա րին կամ գրագ րու թյան ըն դուն ման հա մար պա տաս խա նա տու ան ձին, ի սկ այդ 
փաստն ա պա ցու ցող հե տա դարձ ծա նուց ման վե րա բե րյալ փոս տային ան դոր րա գի րը պետք 
է պա րու նա կի ի րա վա բա նա կան ան ձի գոր ծա դիր մարմն ի ղե կա վա րի կամ գրագ րու թյան 
ըն դուն ման հա մար պա տաս խա նա տու ան ձի` ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի տվյալ նե րը, 
ա նու նը, ազ գա նու նը և հայ րա նու նը, ստաց ման ամ սա թի վը, ստաց ված է ջե րի քա նա կը, ի նչ-
պես նաև նշ ված ան ձի ստո րագ րու թյու նը: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նշ ված 
վա վե րա պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան պա րա գա յում մի այն կա րե լի է հետ-
ևու թյուն ա նել դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րի` պատ շաճ կար գով հանձն ված լի նե լու հան-
գա ման քի վե րա բե րյալ:

 Սույն գոր ծի փաս տե րից հետ ևում է, որ Ըն կե րու թյան` Դա տա րա նի ո րո շու մը ստա նա-
լու փաս տը են թադ րա բար հիմն ա վո րող հե տա դարձ ծա նուց ման փոս տային ան դոր րա գի րը 
պա րու նա կում է մի այն այն ստա ցո ղի ստո րագ րու թյու նը և ստա նա լու ամ սա թի վը: Դրա նում 
ստա ցո ղի ան ձի վե րա բե րյալ այլ տվյալ ներ առ կա չեն: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նշ ված փոս տային ան-
դոր րա գի րը չի պա րու նա կում « Փաս տաթղ թե րի հա տուկ ա ռաք ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ 
հոդ վա ծի 5-րդ և 6-րդ մա սե րով նա խա տես ված վա վե րա պայ ման նե րից` ի րա վա բա նա կան 
ան ձի գոր ծա դիր մարմն ի ղե կա վա րի կամ գրագ րու թյան ըն դուն ման հա մար պա տաս խա նա-
տու ան ձի` ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի տվյալ նե րը, ա նու նը, ազ գա նու նը և հայ րա նու-
նը, ի նչ պես նաև ստաց ված է ջե րի քա նա կը: Հետ ևա բար հե տա դարձ ծա նուց ման փոս տային 
ան դոր րա գի րը չի կա րող հա մար վել պատ շաճ ա պա ցույց` դա տա վա րա կան փաս տա թուղ թը` 
Դա տա րա նի ո րո շու մը, պատ շաճ կար գով դա տա վա րու թյան մաս նակ ցին հանձն ված լի նե լու 
փաս տի վե րա բե րյալ, ի նչն ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից: 

Տ վյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ե րբ դա տա վա րու թյան մաս-
նակ ցին հաս ցե ագր ված ծա նու ցագ րում կա տար ված նշագ րումն ե րը չեն բա վա րա րում կամ 
հա պա տաս խա նում « Փաս տաթղ թե րի հա տուկ ա ռաք ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե րի 
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պա հան ջին, ի սկ դա տա վա րու թյան մաս նա կի ցը վի ճար կում է պատ շաճ կար գով ծա նուց ված 
լի նե լու փաս տի առ կա յու թյու նը, ա պա նման ծա նու ցա գի րը չի կա րող գնա հատ վել թույ լատ րե-
լի ա պա ցույց և դր վել պատ շաճ կար գով ծա նուց ված լի նե լու փաս տի հաս տատ ման հիմ քում, 
քա նի որ ի նչ պես վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան գոր ծո ղու թյան մեջ ե ղած ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 23-րդ հոդ վա ծի, նույն պես և գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 26-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` գոր ծի հան գա մանք նե րը, ո րոնք, 
օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րի հա մա ձայն, պետք է հաս տատ վեն մի այն ո րո շա կի 
ա պա ցույց նե րով, չեն կա րող հաս տատ վել այլ ա պա ցույց նե րով: 

Քն նարկ վող պա րա գա յում բո ղոք բե րած ան ձն ի նչ պես վե րաքն նիչ, այն պես էլ վճ ռա բեկ 
բո ղոք նե րում նշել է, որ Դա տա րա նի 06.06.2013 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար-
ման ներ կա յաց նե լու ժամկ ե տը բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու և ժամկ ե-
տը վե րա կանգ նե լու մա սին» ո րո շումն Ըն կե րու թյու նը չի ստա ցել, ի սկ բո ղո քարկ վող դա տա-
կան ակ տի մա սին տե ղե կա ցել է 15.03.2018 թվա կա նին: 

Ն ման պայ ման նե րում 13.06.2013 թվա կա նին պատ շաճ կար գով բո ղոք բե րած ան ձի ծա-
նուց ված լի նե լու փաս տի առ կա յու թյու նը մնում է վի ճե լի, ի սկ այդ փաս տի հաս տատ ման հա-
մար ներ կա յաց ված ծա նու ցա գի րը ոչ թույ լատ րե լի ա պա ցույց է: 

Սույն գոր ծի փաս տե րից հետ ևում է նաև, որ Դա տա րա նի ո րոշ ման` Ըն կե րու թյան կող-
մից ստա նա լու օր պետք է հա մա րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց չի կող մից գոր ծի նյու թե րին 
ծա նո թա նա լու և լու սա պատ ճեն ներ ա նե լու օ րը` 15.03.2018 թվա կա նը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, 
հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ դա տա վա րու թյան մաս նա կի ցը բո ղո քարկ վող դա տա-
կան ակ տին ծա նո թա ցել է 15.03.2018 թվա կա նին, ի սկ նշ ված ժա մա նա կում գոր ծել է 05.12.2013 
թվա կա նին ըն դուն ված և 07.01.2014 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենս գիր քը, ար ձա նագ րում է, որ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ժամկ ետ նե րի պահ պան-
վա ծու թյան հար ցի լուծ ման կա պակ ցու թյամբ կի րա ռե լի են 05.12.2013 թվա կա նին ըն դուն ված 
և 07.01.2014 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նոր մե-
րը, որ պի սի ի րա վա կար գա վո րումն ե րի տի րույ թում էլ դա տա վա րու թյան մաս նա կի ցը փոր ձել 
է ի րաց նել իր` օ րենսդ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ի րա վուն-
քը:

 Մաս նա վո րա պես` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 132-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի հա մա ձայն` մի ջան կյալ դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք կա րող է բեր վել նույն 
օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում` մինչև այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու հա-
մար սահ ման ված ժամկ ե տը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 127-րդ հոդ վա ծի 11-րդ մա սի հա մա ձայն` 
վար չա կան դա տա րա նի` (...) մի ջան կյալ դա տա կան ակ տերն օ րի նա կան ու ժի մեջ են մտ նում 
դրանք ստա նա լուց 5 օր հե տո:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` դա-
տա վա րա կան ժամկ ետ նե րը հաշ վարկ վում են տա րի նե րով, ա միս նե րով, շա բաթ նե րով և օ րե-
րով (այդ թվում` օ րա ցու ցային)։ Օ րե րով հաշ վարկ վող ժամ կետ նե րում չեն նե րառ վում օ րեն-
քով նա խա տես ված ոչ աշ խա տան քային օ րե րը։

 Վե րոգ րյալ նոր մե րից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը հս տակ սահ մա նել է այն դա տա վա րա-
կան ժամկ ե տը, ո րի ըն թաց քում կա րող են բո ղո քարկ վել վար չա կան դա տա րա նի մի ջան կյալ 
դա տա կան ակ տե րը, այն է` դրանք ստա նա լուց 5 օր վա ըն թաց քում:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը Դա տա րա նի ո րո շումն ստա ցել 
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է 15.03.2018 թվա կա նին, հետ ևա բար դրա բո ղո քարկ ման ժամկ ե տը պետք է ա վարտ վեր 
22.03.2018 թվա կա նին (2018 թվա կա նի մար տի 17-ը և 18-ը ոչ աշ խա տան քային օ րեր են ե ղել): 
Ըն կե րու թյու նը Վե րաքն նիչ բո ղո քը բե րել է 19.03.2018 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 180-
184), այ սինքն` դա տա վա րա կան ժամկ ետ նե րի պահ պան մամբ:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ըն կե րու թյան կող մից 
վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ժամկ ետ նե րի խախ տում թույլ չի տր վել, ո ւս տի դրանք վե րա կանգ-
նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան ան հրա ժեշ տու թյուն առ կա չի 
ե ղել, ին չը նույն պես ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից:

 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 152-րդ և 163-րդ հոդ ված նե րի ու-
ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

 Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմն ա վո րումն ե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 153-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
30.03.2018 թվա կա նի « Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ ե տով պայ մա նա վոր ված գոր ծո-
ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը և վե րաքն նիչ 
բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը։

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան  Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/8117/05/18
դա տա րա նի ո րո շում  2019թ
Վար չա կան գործ թիվ  ՎԴ/8117/05/18
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Ա ռա քե լյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
զե կու ցող  Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 30-ին 
քն նե լով ը ստ հայ ցի Գա գիկ Սի մո նյա նի ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի (այ սու-

հետ` Քա ղա քա պե տա րան)՝ Գա գիկ Սի մո նյա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող` 
Եր ևան քա ղա քի Հաղ թա նակ թա ղա մա սի 8-րդ փո ղո ցի թիվ 19/2 հաս ցե ին կից ա վել օգ տա-
գործ վող հո ղա մա սը որ պես ը նդ լայ նում օ տա րե լու վե րա բե րյալ բա րեն պաստ վար չա կան 
ա կտ տրա մադ րե լու պա հան ջի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա-
տա րա նի 27.10.2018 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Գա գիկ 
Սի մո նյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Նա րեկ Գաս պա րյա նի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
 Դի մե լով դա տա րան՝ Գա գիկ Սի մո նյա նը պա հան ջել է պար տա վո րեց նել Քա ղա քա պե-

տա րա նին տրա մադ րել բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ` ի րեն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
պատ կա նող` Եր ևան քա ղա քի Հաղ թա նակ թա ղա մա սի 8-րդ փո ղո ցի թիվ 19/2 հաս ցե ին կից 
ա վել օգ տա գործ վող հո ղա մա սը որ պես ը նդ լայ նում օ տա րե լու վե րա բե րյալ:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Գ. Ա ռա քե լյան) 07.08.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ 
Գա գիկ Սի մո նյա նի հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ վել է:
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ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Կ. Զա րի կյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
03.09.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 27.10.2018 
թվա կա նի ո րոշ մամբ Գա գիկ Սի մո նյա նի ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի 03.09.2018 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը 
թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Գա գիկ Սի մո նյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63րդ հոդ վա ծը, ՀՀ վար

չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սը և 80րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 
5րդ կե տը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 07.08.2018 թվա-

կա նի « Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ մամբ հայց վո րը չի ծան րա բեռն վել որ ևէ 
պար տա վո րու թյամբ, այլ դա տա րա նի կող մից ստա ցել է ա ռա ջարկ ՝ փո խե լու սխալ ներ կա-
յաց ված հայ ցա տե սա կը և դրա նով պայ մա նա վոր ված ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված դա տա-
վա րա կան ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն: Հայց վորն իր հեր թին չի 
ըն դու նել դա տա րա նի կող մից կա տար ված մատ նան շումն ե րը՝ ա ռաջ նորդ վե լով տնօ րին չա-
կա նու թյան սկզ բուն քով և պն դել է սկզբ նա կան ներ կա յաց ված հայ ցա տե սա կը: Տվյալ դեպ-
քում Դա տա րա նը չէր կա րող 07.08.2018 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» 
ո րոշ մամբ մատ նան շած ա ռա ջար կը դի տար կել որ պես թե րու թյան մատ նան շում, ի սկ այն չշտ-
կե լը՝ հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմք:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն, որ հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մերժ վել է նաև 
գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցի շր ջա նակ նե րում բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ ե-
տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն չներ կա յաց նե լու հիմ քով: Մինչ դեռ ՀՀ վար-
չա կան դա տա րա նը 07.08.2018 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ-
մամբ ի սկզ բա նե բաց թողն ված էր հա մա րել ոչ թե ներ կա յաց ված գոր ծո ղու թյան կա տար ման 
հայ ցի, այլ փո փոխ վե լիք պար տա վո րեց ման հայ ցի դա տա վա րա կան ժամկ ե տը: Ի սկ հայ ցա-
տե սա կը փո փո խե լու ա ռա ջար կը հայց վո րի կող մից չըն դուն վե լու պա րա գա յում պար զա պես 
ան հրա ժեշ տու թյուն չի ե ղել ներ կա յաց նե լու միջ նոր դու թյուն` բաց թողն ված դա տա վա րա կան 
ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ, քա նի որ հայց վո րը պն դել է սկզբ նա պես ներ կա յաց-
ված գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 27.10.2018 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 

պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի 
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վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն-
քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ 
տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը` հայ-
ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու ո րոշ մամբ 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)՝ վար չա կան դա տա րա նի ա ռա ջար կը 
հայց վո րի կող մից չըն դուն վե լու ի րա վա կան հետ ևանք նե րի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու-
թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի-
կա ձևա վո րե լու հա մար։ Բա ցի այդ, վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված 
է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա-
խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ ա ռեր ևույթ առ կա է մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա-
տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում՝ նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տի ի մաս տով, այ-
սինքն՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տի խախտ ման ար դյուն քում թույլ է տր վել դա տա կան սխալ, ո րը 
խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը:

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա
րում ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րում ե րին.

1) ս խալ հայ ցա տե սա կով ձևա կերպ ված պա հանջ ու նե նա լու հա մար վե րա դարձ վե լուց 
հե տո կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը կա րող է ա րդյո՞ք մերժ վել ՀՀ վար չա
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 5րդ կե տով նա խա տես ված՝ 
հայ ցա դի մու մի սխալ նե րը չվե րաց նե լու հիմ քով, ե թե կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում ու
նի պա հան ջի այն նույն ձևա կեր պու մը, ի նչ սկզբ նա կան հայ ցա դի մու մը, 

2) արդյո՞ք դա տա րանն ի րա վա սու է մեր ժել հայ ցա դի մու մի ըն դու նում այն դեպ քում, 
ե րբ հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լիս հայց վո րին ա ռա ջարկ վել է ոչ ճիշտ հայ ցա տե սա կը փո
խա րի նել պատ շաճ հայ ցա տե սա կով և այդ փո փո խու թյամբ պայ մա նա վոր ված ներ կա յաց նել 
բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ ե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն, սա կայն հայց
վո րը հայ ցա դի մու մը կր կին ներ կա յաց նե լիս շա րու նա կել է պն դել ի սկզ բա նե ներ կա յաց ված 
հայ ցա տե սա կը և հայ ցա տե սա կի փո փո խու թյուն չկա տա րե լու պայ ման նե րում չի ներ կա յաց
րել բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ ե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն, 

3) արդյո՞ք դա տա րանն ի րա վա սու է հայ ցա դի մու մի սխա լը չվե րաց նե լու հիմ քով մեր ժել 
հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը, ե թե այդ սխալն ար ձա նագր ված (մատ նանշ ված) չի ե ղել հայ ցա
դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ մամբ: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գոր ծի փաս-
տա կան հան գա մանք նե րը դա տա րա նը պար զում է ի պաշ տո նե („ex officio“): Նույն հոդ վա ծի 
3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը (...) ա ռա ջար կում է ճշ տել ոչ հս տակ հայ ցային 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 օ րենսգր քի 65-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան 
դա տա րա նում գոր ծը հա րուց վում է հայ ցի հի ման վրա։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 67-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
պար տա վո րեց ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ըն դու նել այն բա րեն պաստ վար-
չա կան ակ տը, ո րի ըն դու նու մը մեր ժել է վար չա կան մար մի նը։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել նաև օ րեն քով սահ ման-
ված ժամ կե տում վար չա կան ա կտ չըն դուն վե լու հետ ևան քով վար չա կան ա կտն ըն դուն ված 
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հա մար վե լու դեպ քում տրա մադ րել օ րեն քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան փաս տա-
թուղ թը։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
վար չա կան դա տա րա նը հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նում է պատ շաճ հիմ նա վոր մամբ` նշե լով 
բո լոր ա ռեր ևույթ սխալ նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
հայ ցա դի մու մում թույլ տր ված սխալ նե րը վե րաց նե լու և ո րո շու մը ստա նա լու օր վա նից հե տո` 
տասն հին գօ րյա ժամ կե տում, վար չա կան դա տա րան կր կին ներ կա յաց վե լու դեպ քում հայ ցա-
դի մու մը վա րույթ ըն դուն ված է հա մար վում սկզբ նա կան ներ կա յաց ման օ րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րա նը մեր ժում է հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը, ե թե` նույն օ րենսգր-
քի 79-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված ժամ կե տում հայց վո րը չի վե րաց րել հայ ցա դի-
մու մի այն պի սի սխալ նե րը, ո րոնց չվե րաց նելն ար գելք է գոր ծի քն նու թյան հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ վար չա կան ար դա րա դա տու-
թյա նը բնո րոշ կար ևո րա գույն ա ռանձ 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 սկզ բունքն է, ո րը նպա-
տա կաուղղ ված է վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ա ռջև դր ված ա ռանձ նա հա տուկ խն դիր-
նե րի լուծ մա նը և հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճե րից բխող գոր ծե րի 
քն նու թյան ու լուծ ման մի ջո ցով ֆի զի կա կան, ի րա վա բա նա կան ան ձանց ի րա վունք նե րի ար-
դյու նա վետ պաշտ պա նու թյան մի ջո ցի կեն սա գոր ծու նե ու թյան ա պա հով մա նը: Վար չա դա-
տա կան գոր ծըն թա ցում գոր ծի փաս տերն ի պաշ տո նե պար զե լու սկզ բուն քի ի րա վա կան ամ-
րագ րու մը հե տապն դում է դա տա վա րու թյու նում ֆի զի կա կան ու ի րա վա բա նա կան ան ձանց 
նկատ մամբ հան րային-իշ խա նա կան լի ա զո րու թյուն նե րով օ ժտ ված սուբյեկտ նե րի ու նե ցած 
փաս տա ցի ա ռա վե լու թյուն նե րը վե րաց նե լու նպա տակ:

 Վար չա կան դա տա վա րու թյու նում գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք ներն ի պաշ տո նե 
(“ex officio”) պար զե լու սկզ բուն քի լույ սի ներ քո 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) կա ռու ցա կար գի վե րա բե րյալ 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շումն եր է ձևա վո րել Վա րու ժան Ա վե տի քյանն 
ը նդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա
րում ա պա հո վող ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/3804/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա
րա նի 14.03.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ: Այդ ո րոշ ման շր ջա նա կում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
նշել է, որ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք ներն ի պաշ տո նե (“ex officio”) պար զե լու սկզ բուն-
քի ու ժով վար չա կան դա տա րա նի վրա դր ված է ո րո շա կի դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն-
ներ կա տա րե լիս դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին օ ժան դա կե լու պար տա կա նու թյուն: Այդ 
պար տա կա նու թյան դրս ևո րումն ե րից մե կը ոչ ճիշտ հայ ցա տե սա կը պատ շաճ հայ ցա տե սա-
կով փո խա րի նե լու վե րա բե րյալ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին ա ռա ջարկ ա նելն է: Ը ստ 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ ո րո շա կի դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լիս դա-
տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին օ ժան դա կե լու վար չա կան դա տա րա նի՝ գոր ծի փաս տա կան 
հան գա մանք ներն ի պաշ տո նե („ex officio“) պար զե լու սկզ բուն քի է ու թյու նից բխող պար տա-
կա նու թյու նը վար չա կան դա տա վա րու թյու նում կա րող է ի րա կա նաց վել թե՛ գոր ծի հա րուց ման, 
թե՛ գոր ծը դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու, թե՛ դա տաքն նու թյան փու լե րի ըն թաց-
քում: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել 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) 
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վե րա բե րյալ հայց վո րին ա ռա ջարկ ա նե լու պար տա կա նու թյու նը կա րող է կա տար վել նաև 
գոր ծի հա րուց ման փու լում: Հայ ցա դի մու մի ըն դու նե լի ու թյան (գոր ծի հա րուց ման) փու լում նշ-
ված 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 ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վար չա կան դա-
տա րան ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մում հայց վո րի պա հան ջը տվյալ վի ճե լի ի րա վա հա րա-
բե րու թյու նից բխող և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված ճիշտ 
հայ ցա տե սա կին չհա մա պա տաս խա նող կեր պով ձևա կերպ ված լի նե լը հիմք է հան դի սա նում 
տվյալ հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու հա մար՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ կե տի խախտ ման հիմ քով: Այլ կերպ ա սած՝ այն դեպ-
քում, ե րբ հայ ցա դի մու մի ըն դու նե լի ու թյան փու լում առ կա են բա վա րար հիմ քեր հան գե լու 
այն եզ րա կա ցու թյան, որ ան ձի կող մից վար չա կան դա տա րան ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան-
ջը ձևա կերպ ված չէ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված պատ շաճ 
հայ ցա տե սա կի հայ ցի ա ռար կային հա մա հունչ, ա պա տվյալ հայ ցա դի մու մը են թա կա է վե րա-
դարձ ման՝ որ պես բա վա րար չա փով հս տակ կամ ո րո շա կի չձ ևա կերպ ված պա հանջ պա րու-
նա կող հայ ցա դի մում (տե՛ս, Վա րու ժան Ա վե տի քյանն ը նդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա
խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րում ա պա հո վող ծա ռա յու թյան թիվ 
ՎԴ/3804/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 14.03.2017 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծել է, որ հայ ցա տե սա կի ը նտ րու թյան 
սուբյեկ տիվ ի րա վուն քը բո լոր դեպ քե րում պատ կա նում է հայց վո րին, և ե թե ոչ հս տակ կամ ոչ 
ճիշտ հայ ցա տե սա կը հս տա կեց նե լու կամ ճիշտ հայ ցա տե սա կով փո խա րի նե լու վե րա բե րյալ 
դա տա րա նի մատ նան շու մից հե տո էլ հայց վո րը շա րու նա կում է պն դել իր կող մից ներ կա յաց-
ված հայ ցա պա հան ջը, ա պա դա տա րա նը պար տա վոր է գոր ծի քն նու թյունն ի րա կա նաց նել 
հայց վո րի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի շր ջա 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, Ա լեք սանդր 
Կա րա լով ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/4315/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Որ պես վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի ամ փո փում՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հան գել է հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյան.

1)  հայց վո րի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված հա-
մա պա տաս խան հայ ցա տե սա կի սխալ ը նտ րու թյան դեպ քում վար չա կան դա տա րա նը պար-
տա վոր է ա ռա 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), 

2) ե թե հայց վո րի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված 
հա մա պա տաս խան հայ ցա տե սա կի սխալ ը նտ 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 պն դել իր կող մից ներ կա յաց ված սկզբ նա կան ոչ ճիշտ հայ-
ցա պա հան ջը, ա պա դա տա րա նը պար տա վոր է կա յաց նել այդ հայ ցա պա հան ջի շր ջա նակ նե-
րում հա րուց ված վար չա կան գոր ծի հե տա գա ճա կա տա գի րը լու ծող դա տա կան ա կտ (տե՛ս, 
Գա գիկ Մաթ ևո սյանն ը նդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան թիվ ՎԴ/0229/05/15 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 20.07.2017 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Այս պի սով, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ար տա հայտ ված վե րոգ րյալ ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն ե րից բխում է, որ վար չա կան դա տա րա նը 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 բե րյալ հայց-
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վո րին ա ռա ջարկ ա նե լու իր պար տա կա նու թյու նը կա րող է կա տա րել նաև հայ ցա դի մու մի 
ըն դու նե լու թյան փու լում՝ հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ մամբ: Այդ ո րոշ մամբ 
վար չա կան դա տա րա նը հայց վո րի կող մից ոչ ճիշտ հայ ցա տե սա կի ը նտ րու թյու նը ո րա կում է 
որ պես ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ կե տով 
հայ ցա դի մու մի բո վան դա կու թյա նը ներ կա յաց վող պա հան ջի չպահ պա նում, այն է՝ բա վա րար 
չա փով հս տակ կամ ո րո շա կի չձ ևա կերպ ված հայ ցա պա հան ջի ներ կա յա ցում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ել նե լով վար չա կան դա տա վա րու թյու նում մեկ այլ հիմն ա րար 
դրույ թի՝ տնօ րին չա կա նու թյան սկզ բուն քի է ու թյու նից, ար ձա նագ րում է, որ ստա նա լով սխալ 
հայ ցա տե սա կով ձևա կերպ ված հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րո շու մը՝ հայց վո րը 
կա րող է կա տա րել, inter alia, հետ ևյալ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը.

1) ըն դու նել 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 բե րյալ դա տա րա նի ա ռա ջար կը և կր կին ներ կա յաց վող 
հայ ցա դի մու մի մեջ պա հան ջը ձևա կեր պել դա տա րա նի կող մից մատ նանշ ված պատ շաճ հայ-
ցա տե սա կին հա մա հունչ,

2)  չըն դու նել դա տա րա նի ա ռա ջար կը և կր կին ներ կա յաց վող հայ ցա դի մու մի մեջ պա-
հան ջը ձևա կեր պել նույն կերպ, ի նչ պես որ այն ձևա կերպ ված է ե ղել սկզբ նա պես ներ կա յաց-
ված հայ ցա դի մու մի մեջ: 

Անդ րա դառ նա լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 5-րդ 
մա սի և 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տի մեկ նա բա նու թյա նը՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
նշել է, որ, մի կող մից, օ րենս դի րը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել հայց վո րին հայ ցա դի մու մը 
վե րա դարձ նե լու մա սին ո րո շու մը ստա նա լուց հե տո տասն հին գօ րյա ժամ կե տում վե րաց նե լու 
հայ ցա դի մու մում պա հան ջի ձևա կերպ ման հետ կապ ված սխա լը և կր կին ներ կա յաց նե լու այն 
վար չա կան դա տա րան, ո րի դեպ քում հայ ցա դի մու մը հա մար վում է վա րույթ ըն դուն ված սկզբ-
նա կան ներ կա յաց ման օ րը: Մյուս կող մից, ե թե նշ ված ժամ կե տում հայց վո րը չի վե րաց նում 
հայ ցա դի մու մում պա հան ջի ձևա կերպ ման հետ կապ ված սխա լը և հայ ցա դի մու մը` նշ ված թե-
րու թյու նը շտկ ված վի ճա կում, կր կին չի ներ կա յաց նում դա տա րան, ա պա վար չա կան դա տա-
րա նը ո րո շում է կա յաց նում հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին, ե թե հայ ցա դի մու մի 
տվյալ սխա լը չվե րաց նելն ար գելք է գոր ծի քն նու թյան հա մար (տե՛ս, Ար թուր Ավ թան դի լյա նը 
և այ լոք ը նդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան թիվ ՎԴ/1707/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա
տա րա նի 24.03.2017 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վար չա կան դա տա րանն ի րա-
վա սու է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տի 
հիմ քով մեր ժել հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մի այն հետ ևյալ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա 
առ կա յու թյան դեպ քում.

1)  հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ մամբ դա տա րանն ար ձա նագ րել է (մատ-
նան շել է) հայ ցա դի մու մում առ կա հա մա պա տաս խան սխա լը,

2)  հայց վո րը հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րո շումն ստա նա լուց հե տո կր կին 
ներ կա յաց րել է հայ ցա դի մու մը՝ չվե րաց նե լով դա տա րա նի կող մից հայ ցա դի մու մը վե րա-
դարձ նե լու մա սին ո րոշ մամբ ար ձա նագր ված սխա լը,

3) տ վյալ սխա լը չվե րաց նելն ար գելք է գոր ծի քն նու թյան հա մար:
 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ վար չա կան 

դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով սահ ման ված հիմ քով 
հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու հա մար պար տա դիր պայ ման է հայ ցա դի մու մում առ կա՝ 
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հայց վո րի կող մից չվե րաց ված և գոր ծի քն նու թյան հա մար ար գելք հան դի սա ցող սխա լը դա-
տա րա նի կող մից դեռևս հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ մամբ ար ձա նագր ված 
լի նե լու հան գա ման քը:

 Փաս տո րեն, հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ մամբ նշ ված սխալ նե րը (հայ-
ցա դի մու մի և դրան կից փաս տաթղ թե րի թե րու թյուն նե րը) չշտ կե լու դա տա վա րա կան հետ-
ևանքն այն է, որ դա տա րա նը կա րող է այդ սխալ նե րը չվե րաց նե լը գնա հա տել որ պես գոր ծի 
քն նու թյան հա մար ար գելք և այդ հիմ քով մեր ժել կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի ըն դու-
նու մը: 

Այս հա մա տեքս տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն դեպ քում, ե թե հայց վո րը չի 
ըն դու նում հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու ո րոշ մամբ դա տա րա նի կող մից կա տար ված ա ռա-
ջար կը՝ 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 բե րյալ, և կր կին ներ կա յաց վող հայ ցա դի մու մի մեջ պա հան ջը 
ձևա կեր պում է նույն կերպ, ի նչ պես որ այն ձևա կերպ ված է ե ղել սկզբ նա պես ներ կա յաց ված 
հայ ցա դի մու մի մեջ, ա պա դա չի նշա նա կում, որ հայց վո րը չի վե րաց րել հայ ցա դի մու մի այն-
պի սի սխալ նե րը, ո րոնց չվե րաց նելն ար գելք է գոր ծի քն նու թյան հա մար: Այլ կերպ ա սած՝ 
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 բե րյալ դա տա րա նի կող մից հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու ո րոշ մամբ 
կա տար ված ա ռա ջար կը չըն դու նե լը և հայ ցա պա հան ջի ձևա կերպ ման թե րու թյու նը չվե րաց-
նե լը չեն կա րող ըն կալ վել և դի տարկ վել որ պես գոր ծի քն նու թյան հա մար ար գելք: Այդ դեպ-
քում կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը չի կա րող մերժ վել ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տի հիմ քով:

 Վե րո հի շյալ դա տո ղու թյուն նե րը հիմն ված են ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ձևա-
վոր ված և հետ ևո ղա կա նո րեն պաշտ պան վող այն ի րա վա կան դիր քո րոշ ման վրա, որ սխալ 
հայ ցա տե սա կի ը նտ րու թյունն ի նք նին չի կա րող հիմք հան դի սա նալ հայ ցա դի մու մի ըն դու նու-
մը մեր ժե լու հա մար: 

Այս պես՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում նե րում բազ միցս ը նդ գծել է, որ 
հայց վո րի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված հա մա-
պա տաս խան հայ ցա տե սա կի սխալ ը նտ րու թյունն ի նք նին չի են թադ րում, որ հայ ցա դի մու մի 
ըն դու նու մը պետք է մերժ վի հայ ցը դա տա րա նին են թա կա չլի նե լու հիմ քով (տե՛ս, օ րի նակ, 
Գա գիկ Մաթ ևո սյանն ը նդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան թիվ ՎԴ/0229/05/15 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 20.07.2017 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Վե րոգ րյալ գա ղա փա րը ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ներդր վել է ի րա վա կի րառ 
պրակ տի կայի հիմ քում՝ ել նե լով այն նկա տա ռու մից, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քով նա խա տես ված վար չա կան հայ ցի տե սակ նե րը և դրանց օ րենսդ րա կան բնո-
րո շում նե րը չեն կա րող խո չըն դո տել ան ձանց ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
ի րա 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 րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճերն ար դյու նա վետ կեր պով քն նու թյան 
ա ռն վեն վար չա կան դա տա րա նի կող մից՝ հաշ վի առ նե լով մի այն տվյալ հայ ցա տե սա կին բնո-
րոշ ա ռանձ նա հա տուկ հատ կա նիշ նե րը: Այլ կերպ ա սած՝ վար չա կան հայ ցի տե սակ ներն ո ւղղ-
ված են ան ձանց դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման 
ա պա հով մա նը: Վար չա կան հայ ցի տե սակ նե րի՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քով 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 չտ րա մադ րե լու և վար չա կան ար դա րա դա-
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տու թյու նից հրա ժար վե լու հա մար: Նման մո տե ցու մը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գնա հա տում է 
որ պես դա տա վա րա կան նոր մե րի մե խա նի կա կան ըն կալ ման և կի րառ ման հետ ևանք, ին չի 
ար դյուն քում խա թար վում է դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը (տե՛ս, 
Dumitru Gheorghe v. Romania (33883/06) գոր ծով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա
րա նի 12.04.2016 թվա կա նի վճի ռը, 28րդ կետ):  

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րո հի շյալ վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան-
գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ սխալ հայ ցա տե սա կով ձևա կերպ ված պա հանջ ու նե նա լու 
հա մար վե րա դարձ նե լուց հե տո կր կին ներ կա յաց ված և նույն պա հան ջը պա րու նա կող հայ-
ցա դի մու մի ըն դու նու մը չի կա րող մերժ վել հայ ցա դի մու մի սխալ նե րը չվե րաց նե լու հիմ քով, 
քա նի որ հայ ցա պա հան ջի ձևա կերպ ման թե րու թյու նը չվե րաց նե լը գոր ծի քն նու թյան հա մար 
ար գելք չէ՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե-
տի ի մաս տով:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Գա գիկ Սի մո նյա նը 01.08.2018 թվա կա նին հայ ցա-
դի մում է ներ կա յաց րել ՀՀ վար չա կան դա տա րան ը նդ դեմ Քա ղա քա պե տա րա նի՝ խնդ րե լով 
պար տա վո րեց նել վեր ջի նիս տրա մադ րել բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ` Գա գիկ Սի մո նյա-
նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող Եր ևան քա ղա քի Հաղ թա նակ թա ղա մա սի 
6-րդ փո ղո ցի թիվ 19/2 հաս ցե ին կից ա վել օգ տա գործ վող հո ղա մա սը որ պես ը նդ լայ նում օ տա-
րե լու վե րա բե րյալ: Ը նդ ո րում, հայ ցա դի մու մի մեջ հայց վո րը նշել է, որ 01.11.2017 թվա կա նին 
դի մում է ներ կա յաց րել Քա ղա քա պե տա րան` վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լու և բա րեն պաստ 
վար չա կան ա կտ կա յաց նե լու վե րա բե րյալ: Այդ դի մու մին ի պա տաս խան՝ Քա ղա քա պե տա-
րա նից 08.11.2017 թվա կա նին ստաց վել է թիվ 18-06/2-70942 գրու թյու նը, ո րի հա մա ձայն` տա-
րած քի քա ղա քա շի նա կան կա ռու ցա պատ ման ծրագ րե րը դեռևս հս տա կեց ված չեն, և հար ցին 
կա րող են ան դրա դառ նալ հս տա կե ցու մից հե տո: Այ նու հետև, հայց վոր Գա գիկ Սի մո նյա նը 
30.03.2018 թվա կա նին ը ստ է ու թյան նույն խնդ րան քով կր կին դի մում է ներ կա յաց րել Քա ղա-
քա պե տա րան, ո րի վե րա բե րյալ որ ևէ պա տաս խան գրու թյուն չի ստաց վել: Քա ղա քա պե տա-
րա նի կող մից ան պա տաս խան է թողն վել նաև Գա գիկ Սի մո նյա նի կող մից 29.06.2018 թվա-
կա նին ներ կա յաց ված դի մու մը, ո րով վեր ջինս խնդ րել է վե րա նայել 30.03.2018 թվա կա նին 
ներ կա յաց ված դի մու մը: Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը` Գա գիկ Սի մո նյա նը հա մա րում է, որ 
տվյալ դեպ քում կի րա ռե լի է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը: Ը ստ հայց վո րի՝ բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ 
ըն դու նե լուն ո ւղղ ված իր դի մու մի վե րա բե րյալ օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում ո րո շում 
չըն դուն վե լու պայ ման նե րում նշ ված ի րա վադ րույ թի ու ժով այն հա մար վում է ըն դուն ված: Ը ստ 
այդմ, Գա գիկ Սի մո նյա նը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սով սահ ման ված գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցով դի մել է դա տա րան` օ րեն քի ու ժով 
ըն դուն ված վար չա կան ակ տը տրա մադ րե լու պա հան ջով (գ.թ. 4-7):

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 07.08.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Գա գիկ Սի մո նյա նի հայ ցա-
դի մու մը վե րա դարձ վել է: ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծով ճիշտ հայ ցա-
տե սա կը ոչ թե ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով 
սահ ման ված գոր ծո ղու թյան կա տար ման, այլ նույն օ րենսգր քի 67-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
պար տա վո րեց ման հայցն է: Ը ստ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի՝ Գա գիկ Սի մո նյա նը 01.11.2017 
թվա կա նին դի մել է Քա ղա քա պե տա րան և ստա ցել է մեր ժում Քա ղա քա պե տա րա նի 08.11.2017 
թվա կա նի գրու թյամբ: Հետ ևա բար ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը գտել է, որ «(...) կր կին նույն 
հար ցով Քա ղա քա պե տա րան դի մե լով՝ հայց վո րը չի կա րող հայ ցել օ րեն քով սահ ման ված 
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ժամ կե տում վար չա կան ա կտ չըն դուն վե լու հետ ևան քով օ րեն քով նա խա տես ված հա մա պա
տաս խան փաս տա թուղ թը, այլ պետք է ներ կա յաց նի պար տա վո րեց ման հայց (...)»: Մի ա-
ժա մա նակ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը փաս տել է, որ հայց վո րը բաց է թո ղել ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով սահ ման ված՝ պար տա-
վո րեց ման հայ ցով դա տա րան դի մե լու եր կամ սյա ժամ կե տը և չի ներ կա յաց րել այն վե րա-
կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն (գ.թ. 22-25): 

Կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի մեջ հայց վո րը պն դել է, որ տվյալ դեպ քում պար-
տա վո րեց ման հայց չի կա րող ներ կա յաց վել, քա նի որ Քա ղա քա պե տա րա նի 08.11.2017 թվա-
կա նի գրու թյու նը մեր ժում չէ: Ը ստ Գա գիկ Սի մո նյա նի՝ սույն գոր ծով մի ակ ճիշտ ճա նա պար հը 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված 
գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայց ներ կա յաց նելն է: Կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը բո-
վան դա կում է Գա գիկ Սի մո նյա նի սկզբ նա կան հայ ցա դի մու մի պա հան ջը և դրան կից ներ կա-
յաց ված չէ բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյուն 
(գ.թ. 31-32):

 Դա տա րա նը 03.09.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ մեր ժել է Գա գիկ Սի մո նյա նի կող մից կր-
կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով սահ ման ված հիմ քով: Դա տա րանն իր ո րոշ մամբ նշել 
է, որ «(...) հայց վո րը չի վե րաց րել դա տա րա նի մատ նան շած թե րու թյու նը, ի սկ թե րու թյուն նե
րը չվե րաց նելն ար գելք է գոր ծի քն նու թյան հա մար: Նախ՝ դա տա րանն օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտած ո րոշ մամբ ար դեն ի սկ ար ձա նագ րել է, որ հայց վող բա րեն պաստ վար չա կան ակ տի 
ըն դու նու մը մերժ վել է 08.11.2017 թվա կա նի գրու թյամբ՝ իր բո լոր ի րա վա կան հետ ևանք նե
րով: Ե րկ րորդ՝ ե թե նույ նիսկ հայց վորն այդ գրու թյու նը չի ո րա կում որ պես մեր ժում, միև նույնն 
է՝ բաց է թո ղել հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու եր կամ սյա ժամ կե տը այն պա հից, ե րբ լրա ցել 
է հայց վող գոր ծո ղու թյան կա տար ման հա մար սահ ման ված ժամ կե տը՝ նա խա տես ված ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 72րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 3րդ կե տի «բ» են թա կե
տով (...)»: Փաս տո րեն, Դա տա րա նը գտել է, որ ի նչ պես ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 07.08.2018 
թվա կա նի ո րոշ մամբ մատ նանշ ված պար տա վո րեց ման հայ ցի, այն պես էլ հայց վո րի պն դած 
գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցի դեպ քում վեր ջինս բաց է թո ղել դա տա րան դի մե լու ժամ-
կե տը և չի ներ կա յաց րել այն վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն: Նման պայ ման նե րում 
ներ կա յաց ված հայ ցի քն նու թյունն ան հնար է, ո ւս տի հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը են թա կա է 
մերժ ման (գ.թ. 52-53):

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 27.10.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ մեր ժել է Գա գիկ Սի մո նյա նի 
վե րաքն նիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի 03.09.2018 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե-
լու մա սին» ո րո շու մը թո ղել է ան փո փոխ՝ ը ստ է ու թյան հիմ նա վոր հա մա րե լով Դա տա րա նի 
դիր քո րո շու մը: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ ար ձա նագ րել է, որ հայց վոր կող մը 
կամ պետք է կա տա րեր ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 07.08.2018 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մը 
վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման պա հան ջը (ե թե հա մա ձայն էր ո րոշ ման հետ) կամ բո ղո-
քար կեր այն (ե թե գտ նում էր, որ ո րոշ ման հիմ քում դր ված եզ րա հան գում ներն ան հիմն են) 
(գ.թ. 81-85):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով սույն գոր ծի փաս-
տա կան հան գա մանք նե րը և ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա-
ծու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Նախ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Դա տա րա նը ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
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րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով սահ ման ված հիմ քով ի րա վա-
սու չէր մեր ժե լու Գա գիկ Սի մո նյա նի կող մից կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի ըն դու-
նումն այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ հայց վո րը չի վե րաց րել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 
« Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» 07.08.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ ար ձա նագր ված 
թե րու թյու նը: Տվյալ թե րու թյու նը վե րա բե րել է Գա գիկ Սի մո նյա նի կող մից ը նտր ված հայ-
ցա տե սա կի սխալ լի նե լուն: Սա կայն հայց վո րը կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մում չի ըն-
դու նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի ա ռա ջար կը և ներ կա յաց ված գոր ծո ղու թյան կա տար ման 
հայ ցը չի փո խա րի նել պար տա վո րեց ման հայ ցով: Ի սկ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան 
դիր քո րո շում նե րի հա մա ձայն՝ հայց վո րի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի այդ ա ռա ջար կը 
չըն դու նե լը չէր կա րող ար գելք հան դի սա նալ գոր ծի քն նու թյան հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, որ ՀՀ վար չա կան դա տա-
րա նի « Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» 07.08.2018 թվա կա նի ո րո շու մը ստա նա լուց 
հե տո Գա գիկ Սի մո նյանն ի րա վունք ու ներ պն դե լու իր կող մից ի սկզ բա նե ներ կա յաց ված 
հայ ցա տե սա կը և պար տա վոր չէր ըն դու նել դա տա րա նի ա ռա ջար կը: Գա գիկ Սի մո նյա նը, 
չըն դու նե լով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի ա ռա ջար կը, պար տա վոր չէր բո ղո քար կել ՀՀ վար-
չա կան դա տա րա նի « Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» 07.08.2018 թվա կա նի ո րո շու-
մը, և կա րող էր կր կին ներ կա յաց նել իր հայ ցա դի մու մը նույն պա հան ջով՝ ա ռանց ի րաց նե լու 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի « Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» 07.08.2018 թվա կա նի 
ո րո շու մը բո ղո քար կե լու իր ի րա վուն քը: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հիմն է հա-
մա րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դիր քո րո շումն առ այն, որ հայց վոր կող մը կամ պետք է կա-
տա րեր ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 07.08.2018 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու 
մա սին» ո րոշ ման պա հան ջը (ե թե հա մա ձայն էր ո րոշ ման հետ) կամ բո ղո քար կեր այն (ե թե 
գտ նում էր, որ ո րոշ ման հիմ քում դր ված եզ րա հան գում ներն ան հիմն են): 

Այս պի սով, Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով, որ 
Գա գիկ Սի մո նյա նը կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մով շա րու նա կել է պն դել իր կող մից 
ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջը, պար տա վոր էր ոչ թե մեր ժել հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը, այլ 
գոր ծի քն նու թյունն ի րա կա նաց նել հայց վո րի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի շր ջա-
նակ նե րում: Գա գիկ Սի մո նյա նի կող մից կր կին ներ կա յաց ված և սկզբ նա կան հայ ցա դի մու մի 
մեջ նշ ված նույն պա հան ջը պա րու նա կող հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը չէր կա րող մերժ վել հայ-
ցա դի մու մի սխալ նե րը չվե րաց նե լու հիմ քով, քա նի որ հայ ցա պա հան ջի ձևա կերպ ման թե րու-
թյու նը չվե րաց նե լը գոր ծի քն նու թյան հա մար ար գելք չէ՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տի ի մաս տով, ին չը հաշ վի չի ա ռն վել Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի կող մից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Գա գիկ Սի մո նյա նի կող մից կր կին ներ կա յաց ված 
հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը չէր կա րող մերժ վել նաև՝ պար տա վո րեց ման հայց ներ կա յաց նե լու 
հա մար սահ ման ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն չներ կա յաց նե լու պատ ճա ռա-
բա նու թյամբ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Գա գիկ Սի մո նյա նի կող մից կր կին ներ-
կա յաց ված հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լիս Դա տա րանն ի րա վա սու չէր հղում ա նել այն 
հան գա ման քին, որ հայց վո րը չի ներ կա յաց րել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի « Հայ ցա դի մու մը 
վե րա դարձ նե լու մա սին» 07.08.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ մատ նանշ ված՝ պար տա վո րեց ման 
հայց ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու-
նը: Գա գիկ Սի մո նյա նի մոտ նման միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն կա-
ռա ջա նար այն դեպ քում, ե րբ վեր ջինս ըն դու ներ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի ա ռա ջար կը և 
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կա տա րեր հայ ցա տե սա կի փո փո խու թյուն` գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցի փո խա րեն ներ-
կա յաց նե լով պար տա վո րեց ման հայց: 

Այս պի սով, Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Գա գիկ Սի մո նյա նի կող մից կր կին 
ներ կա յաց ված և սկզբ նա կան հայ ցա դի մու մի մեջ նշ ված նույն պա հան ջը պա րու նա կող հայ-
ցա դի մու մի ըն դու նու մը չէր կա րող մերժ վել պար տա վո րեց ման հայց ներ կա յաց նե լու հա մար 
սահ ման ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն չներ կա յաց նե լու պատ ճա ռա բա նու-
թյամբ: 

Ի վեր ջո՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Գա գիկ Սի մո նյա նի կող մից կր կին ներ-
կա յաց ված հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը չէր կա րող մերժ վել նաև՝ գոր ծո ղու թյան կա տար ման 
հայց ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն չներ-
կա յաց նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ 
« Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» 07.08.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ ՀՀ վար չա կան 
դա տա րա նը չի ան դրա դար ձել այն հար ցին, թե ա րդյոք հայց վո րի կող մից պահ պան վել են 
գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայց ներ կա յաց նե լու հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տով սահ ման ված ժամ կետ նե րը: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի գնա հատ մամբ գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցի ներ կա յաց ման ժամ կե տը 
պահ պա նած չլի նե լու հան գա ման քը և այդ հան գա ման քով պայ մա նա վոր ված բաց թողն ված 
դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու ան հրա ժեշ տու-
թյու նը « Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» 07.08.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ ՀՀ վար չա-
կան դա տա րա նի կող մից չար ձա նագր վե լու պայ ման նե րում հե տա գա յում այդ հիմ քով հայ ցա-
դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լը խախ տել է ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քը: 

 Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի կող մից 
07.08.2018 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման մեջ հայց վո րի կող-
մից գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցով դա տա րան դի մե լու բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա-
կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին ան դրա դարձ չլի նե լու 
պայ ման նե րում Դա տա րանն ի րա վա սու չէր Գա գիկ Սի մո նյա նի կող մից կր կին ներ կա յաց ված 
հայ ցա դի մու մին կից նման միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց ված չլի նե լը գնա հա տել որ պես այն պի-
սի սխալ, ո րի չվե րաց նելն ար գելք է գոր ծի քն նու թյան հա մար: 

Այս պի սով, Դա տա րանն ի րա վա սու չէր մեր ժե լու Գա գիկ Սի մո նյա նի կող մից կր կին ներ-
կա յաց ված հայ ցա դի մու մի ըն դու նումն այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ հայց վո րը բաց է թո-
ղել գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցով դա տա րան դի մե լու ժամ կե տը և չի ներ կա յաց րել այն 
վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ-
րա կա ցու թյան, որ Գա գիկ Սի մո նյա նի կող մից կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի ըն դու-
նու մը են թա կա չէր մերժ ման ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 5-րդ կե տի հիմ քով, քա նի որ կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի մեջ առ կա չեն 
այն պի սի սխալ ներ, ո րոնք չվե րաց նելն ար գելք է սույն գոր ծի քն նու թյան հա մար: Մեր ժե լով 
Գա գիկ Սի մո նյա նի կող մից կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը՝ Դա տա րա նը 
խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե-
տը, ի նչն ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից:

 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-րդ, 152-րդ և 163-րդ հոդ ված-
նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու և նոր դա տա կան ա կտ կա յաց նե-
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լու հա մար:

 Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 153-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 
ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 
27.10.2018 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա-
տա կան ա կտ. վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 03.09.2018 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի 
ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը: 

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ     Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/3973/05/15 
դա տա րա նի ո րո շում 2019թ. 
Վար չա կան գործ թիվ  ՎԴ/3973/05/15
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Բա բա յան

 
ՈՐՈՇՈՒՄ

 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
զե կու ցող Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ 
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ 
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի մար տի 29-ի ն
քն նե լով ը ստ հայ ցի Դա վիթ Սա րի բե կյա նի և Ռա ֆայել Ա ռա քե լյա նի ը նդ դեմ ՀՀ ար դա-

րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ա պա հո վող 
ծա ռա յու թյան (այ սու հետ՝ Ծա ռա յու թյուն), եր րորդ ան ձ ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Ե ղեգ նուտ հա-
մայն քի (այ սու հետ՝ Հա մայնք)՝ Ծա ռա յու թյան Ար մա վի րի մար զային բաժ նի ա վագ հար կա դիր 
կա տա րո ղի 10.07.2015 թվա կա նի « Գույ քը հանձ նե լու մա սին» ո րո շու մը վե րաց նե լու և որ պես 
հետ ևանք՝ Ծա ռա յու թյա նը հար կա դիր կա տա րո ղի 10.07.2015 թվա կա նի « Գույ քը հանձ նե լու 
մա սին» ո րոշ ման մեջ նշ ված և Հա մայն քին հանձն ված գույ քը (ըն դուն ման բուն կեր (1 հատ), 
տե սա կա վոր ման գրո խոտ (1 հան գույց), փո խադ րիչ ներ (4 հատ), լվաց ման կլա սի ֆի կա տոր) 
Դա վիթ Սա րի բե կյա նին և Ռա ֆայել Ա ռա քե լյա նին վե րա դարձ նե լուն պար տա վո րեց նե լու 
պա հանջ նե րի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 24.11.2017 
թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Դա վիթ Սա րի բե-
կյա նի և Ռա ֆայել Ա ռա քե լյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Վահ րամ Մար տի րո սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
 Դի մե լով դա տա րան՝ Դա վիթ Սա րի բե կյա նը և Ռա ֆայել Ա ռա քե լյա նը պա հան ջել են վե-
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րաց նել Ծա ռա յու թյան Ար մա վի րի մար զային բաժ նի ա վագ հար կա դիր կա տա րո ղի 10.07.2015 
թվա կա նի « Գույ քը հանձ նե լու մա սին» ո րո շու մը և որ պես հետ ևանք՝ պար տա վո րեց նել Ծա-
ռա յու թյա նը հար կա դիր կա տա րո ղի 10.07.2015 թվա կա նի « Գույ քը հանձ նե լու մա սին» ո րոշ-
ման մեջ նշ ված և Հա մայն քին հանձն ված գույ քը (ըն դուն ման բուն կեր (1 հատ), տե սա կա վոր-
ման գրո խոտ (1 հան գույց), փո խադ րիչ ներ (4 հատ), լվաց ման կլա սի ֆի կա տոր) վե րա դարձ նել 
Դա վիթ Սա րի բե կյա նին և Ռա ֆայել Ա ռա քե լյա նին:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Գ. Ա ռա քե լյան) 06.05.2016 թվա կա նի վճ ռով 
հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (դա տա վոր ներ՝ Ք. Մկո յան, Ա. Ա ռա քե լյան, Գ. 
Ղա րի բյան) 18.10.2016 թվա կա նի ո րոշ մամբ Հա մայն քի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և ՀՀ 
վար չա կան դա տա րա նի 06.05.2016 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 07.12.2016 թվա կա նի 
ո րոշ մամբ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 06.05.2016 թվա կա նի վճ ռի դեմ Հա մայն քի բե րած վճ-
ռա բեկ բո ղո քը թողն վել է ա ռանց քն նու թյան:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 06.05.2016 թվա կա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտել 
07.12.2016 թվա կա նին, և այդ վճ ռի հար կա դիր կա տար ման նպա տա կով ՀՀ վար չա կան դա-
տա րա նի (դա տա վոր՝ Գ. Ա ռա քե լյան) կող մից 09.01.2017 թվա կա նին տր վել է կա տա րո ղա կան 
թերթ:

 Ծա ռա յու թյու նը դի մում է ներ կա յաց րել ՀՀ վար չա կան դա տա րան՝ խնդ րե լով ՀՀ վար-
չա կան դա տա րա նի 06.05.2016 թվա կա նի վճ ռի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր-
թի պա հան ջը կա տա րե լու հա մար թույ լատ րել մուտք գոր ծել Հա մայն քին սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քով պատ կա նող՝ 06.08.2009 թվա կա նի թիվ 2633840 սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
գրանց ման վկա յա կա նով նշ ված շի նու թյուն նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Միր զո յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
07.07.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ծա ռա յու թյան դի մու մի քն նու թյու նը մերժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 24.11.2017 
թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 07.07.2017 թվա կա նի « Դի մու մի քն նու թյու նը մեր ժե լու մա-
սին» ո րոշ ման դեմ Դա վիթ Սա րի բե կյա նի և Ռա ֆայել Ա ռա քե լյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն-
դու նու մը մերժ վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Դա վիթ Սա րի բե կյա նի և Ռա ֆայել Ա ռա-
քե լյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան ներ են ներ կա յաց րել Հա մայն քը և Ծա ռա յու թյու նը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, 

63րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 131րդ հոդ վա ծը:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ մեր ժե լով Հա մայն քին սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քով պատ կա նող շի նու թյուն մուտք գոր ծե լու վե րա բե րյալ հար կա դիր կա տա րո ղի դի-
մու մի քն նու թյու նը՝ Դա տա րա նը խախ տել է Դա վիթ Սա րի բե կյա նի և Ռա ֆայել Ա ռա քե լյա նի 
ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան, ի նչ պես նաև սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, քա-
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նի որ կա տա րո ղա կան թեր թի պա հան ջը կա տա րե լու ան հնա րի նու թյան պա րա գա յում վեր-
ջին ներս զրկ վում են սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րենց պատ կա նող գույ քը վե րա դարձ-
նե լու հնա րա վո րու թյու նից, ի սկ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի կա տա րու մը 
մտ նում է փա կու ղի: Նման պայ ման նե րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չպետք է մե խա նի կո րեն 
մեր ժեր Դա տա րա նի 07.07.2017 թվա կա նի « Դի մու մի քն նու թյու նը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման 
դեմ Դա վիթ Սա րի բե կյա նի և Ռա ֆայել Ա ռա քե լյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը: Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նը պար տա վոր էր ա ռաջ նորդ վել ան ձի՝ դա տա կան պաշտ պա նու թյան և 
սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ա ռաջ նա հեր թու թյամբ և ներ կա յաց ված 
վե րաքն նիչ բո ղոքն ըն դու նել վա րույթ:

 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 24.11.2017 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը՝ 
« կա յաց նե լով նոր դա տա կան ա կտ»:

2.1. Ծա ռա յու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ ա վո րում ե րը.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար-

ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43.1-րդ հոդ վա ծը հս տակ սահ մա նում է, որ հար կա դիր կա տա րո-
ղի կող մից այլ ան ձանց պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն ներ մուտք գոր ծե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է դա տա րա նի հա մա պա տաս խան ո րո շու մը: Ը նդ ո րում, նման ո րո շում պետք է 
կա յաց նի հենց կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նը:

2.2. Հա մայն քի վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ ա վո րում ե րը.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի բո ղո քարկ վող ո րո շու մը են թա կա չէ վե րաց ման: Վե րաքն նիչ 

դա տա րանն ի րա վա ցի ո րեն է մեր ժել Դա տա րա նի 07.07.2017 թվա կա նի « Դի մու մի քն նու թյու-
նը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Դա վիթ Սա րի բե կյա նի և Ռա ֆայել Ա ռա քե լյա նի վե րաքն-
նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը, քա նի որ այդ դա տա կան ակ տը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված չէ որ պես բո ղո քարկ ման են թա կա դա տա կան 
ա կտ: 

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 

պայ մա նա վոր ված է վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հին գոր ծող 
խմ բագ րու թյամբ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե-
րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի 
մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա-
տար ման նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ 
շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի քն նու թյան 
ա ռն չու թյամբ ծա գող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս-
նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար։

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով պար տա պան 
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չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու 
մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի քն նու թյան ա ռն չու թյամբ ծա գող հետ ևյալ հար ցադ
րում ե րին.

1) ո՞ր դա տա րա նին է ը նդ դա տյա վե րը նշ ված դի մու մի քն նու թյու նը, 
2) ի՞նչ կար գով և ի ՞նչ ժամկ ետ նե րում է քնն վում այդ դի մու մը, 
3) այդ դի մու մի քն նու թյան ար դյուն քում կա յաց ված դա տա կան ակ տը են թա կա՞ է ա րդյոք 

բո ղո քարկ ման,
4)  դի մու մի քն նու թյու նը մեր ժե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շու մը են թա կա՞ է 

ա րդյոք բո ղո քարկ ման վե րաքն նու թյան կար գով:
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 

ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք:
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի 

ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ 
ժամ կե տում քն նու թյան ի րա վունք: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 75-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հիմ նա կան ի րա վունք նե րը և ա զա-
տու թյուն նե րը կար գա վո րե լիս օ րենք նե րը սահ մա նում են այդ ի րա վունք նե րի և ա զա տու-
թյուն նե րի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ կազ մա կեր պա կան կա ռու ցա-
կար գեր և ըն թա ցա կար գեր:

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

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ թեև ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը և Կոն վեն ցի-
ան ո ւղ ղա կի ո րեն չեն ամ րագ րում դա տա կան ակ տե րի կա տար ման ի րա վուն քը՝ որ պես դա-
տա կան պաշտ պա նու թյան ու ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք նե րի բա ղադ րիչ, սա կայն 
դա տա կան ակ տե րի կա տա րու մը դի տարկ վում է որ պես այդ հիմն ա րար ի րա վունք նե րի կար-
ևոր տարր. այն ու նի բա ցա ռիկ նշա նա կու թյուն ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վետ կեն սա-
գործ ման հա մար, քա նի որ մար դու խախտ ված ի րա վունք նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
ի րա վուն քը չի կա րող ե րաշ խա վոր ված ի րաց վել, ե թե վեր ջի նիս խախտ ված ի րա վունք նե րի 
վե րա կանգն ման վե րա բե րյալ վերջ նա կան դա տա կան ակ տը մնում է ան կա տար: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 24.09.2013 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1115 ո րոշ մամբ ար-
տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար-
ման ի նս տի տու տի նպա տա կը վեր ջին հաշ վով խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու 
նկա տա ռումն ե րով ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման ար դյուն քում ըն դուն ված ակ տի կա-
տար ման ա պա հո վումն է: Այ սինքն՝ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րում պա հան ջե լու 
ի րա վունքն ա ծանց վում է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան սահ մա-
նադ րա կան ի րա վունք նե րից, որ պի սի պայ ման նե րում այդ ի րա վուն քը պետք է վե րա պահ-
վի դա տա վա րու թյան այն մաս նակ ցին, ո րի խախտ ված ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու նպա-
տա կով ըն դուն ված է հա մա պա տաս խան դա տա կան ա կտ կամ դա տա կան գոր ծա ռույթ ներ 
ի րա կա նաց նող մարմն ի ա կտ: Հետ ևա բար դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ի նս-
տի տու տը հան դի սա նում է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի բա ղադ րա տարր և «իր 
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գոր ծի հրա պա րա կային քն նու թյան»՝ որ պես դա տա վա րա կան գոր ծըն թա ցի փուլ:
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ նշ ված մո տե ցու մը հա մա հունչ է նաև Մար դու 

ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան) ձևա վո րած 
ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի հետ, ո րոնց հա մա ձայն՝ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տով ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը կդառ նա եր ևա կա յա կան ի րա-
վունք, ե թե պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գը թույլ տա, որ վերջ նա կան և պար տա դիր 
ո ւժ ու նե ցող դա տա կան ո րո շումն ե րը մնան ան կա տար: Ը ստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ 
դժ վար կլի նի պատ կե րաց նել, որ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը, ման րա մասն նկա րագ րե-
լով կող մե րին տրա մադր վող դա տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րը (ար դար, հրա պա րա կային և 
ա րագ դա տաքն նու թյուն), չպաշտ պա ներ դա տա կան ո րո շումն ե րի կա տա րու մը: Դա տա կան 
ակ տե րի կա տար ման նկատ մամբ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի գոր ծո ղու թյան բա ցա ռու մը 
կհան գեց ներ ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզ բուն քի հետ ան հա մա տե ղե լի ի րա վի ճակ նե րի: 
Ո ւս տի, ցան կա ցած դա տա րա նի կող մից կա յաց ված ո րոշ ման կա տա րում պետք է դիտ վի որ-
պես « դա տաքն նու թյան» բաղ կա ցու ցիչ մաս՝ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի ի մաս 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 չատ րյանն ը նդ 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):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա կան ակ տե րի կա տար ման վե րա բե-
րյալ Եվ րո պա կան դա տա րա նի և ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող մից ցու ցա բեր վող 
հայե ցա կար գային մո տեց ման հա մա ձայն՝ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ար-
դա րա դա տու թյան շա րու նա կու թյունն է. այն չի կա րող ա ռանձ նաց վել ար դա րա դա տու թյու-
նից: Ա ռանց դա տա կան ակ տե րի պատ շաճ կա տար ման դա տա վա րու թյունն ար դյու նա վետ չի 
լի նի և չի հաս նի իր նպա տակ նե րին, քա նի որ ի րա վուն քի խախ տումն ե րը կա րե լի է վե րաց նել 
մի այն սուբյեկ տիվ ի րա վունք ներն ի րա պես վե րա կանգ նե լու մի ջո ցով, ո րը տե ղի է ու նե նում 
կա տա րո ղա կան վա րույ թի ար դյուն քում: Վե րոգ րյա լը վկա յում է այն մա սին, որ չնա յած Կոն-
վեն ցի այի 6-րդ հոդ վածն ո ւղ ղա կի ո րեն չի ամ րագ րում դա տա կան ակ տի կա տար ման ի րա-
վուն քը, այ նո ւա մե նայ նիվ, այն հա մար վում է ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի ա նօ տա-
րե լի տար րը: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն-
նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան մի ջո ցը պետք է լի նի ար դյու նա վետ ու օգ տա կար՝ ե րաշ-
խա վո րե լով մար դու խախտ ված սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի գործ նա կա նում վե րա կանգ նու մը: 
Այս տե սան կյու նից չա փա զանց կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի վերջ նա կան դա տա կան ակ տի 
կա տար ման ա պա հո վու մը, ո րը՝ որ պես դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքն-
նու թյան ի րա վունք նե րի բաղ կա ցու ցիչ տարր, այդ հիմ նա րար ի րա վունք նե րի մի ջո ցով ան-
ձանց շնորհ վող մնա ցած ե րաշ խիք նե րի (օ րի նակ՝ գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և 
ող ջա միտ ժամկ ե տում քն նու թյուն, և այլն) հետ հա վա սա րա պես պետք է ա պա հով վի պե տու-
թյան կող մից:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է նաև, որ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա-
տար ման մի ջո ցով ա պա հով վում է պա հան ջա տի րոջ ոչ մի այն դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
և ար դար դա տաքն նու թյան, այլ նաև սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: 

Այս պես, Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի մեկ նա բան ման և կի րա-
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ռու թյան ո լոր տում Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից ձևա վոր վել է այն սկզ բուն քային դրույ-
թը, որ Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծը չի ե րաշ խա վո րում սե փա կա նու-
թյուն ձեռք բե րե լու ի րա վուն քը: Տվյալ հոդ վա ծի խախ տում կա րող է ար ձա նագր վել մի այն 
այն դեպ քում, ե րբ հան րային իշ խա նու թյան վի ճարկ վող ո րո շում նե րը վե րա բե րում են ան ձի 
« սե փա կա նու թյա նը»՝ Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի ի մաս տով: Այս 
ի մաս տով « սե փա կա նու թյուն» կա րող է հա մար վել ի նչ պես « գո յու թյուն ու նե ցող գույ քը», այն-
պես էլ այն ակ տիվ նե րը, նե րա ռյալ՝ պա հանջ նե րը, ո րոնց վե րա բե րյալ ան ձը կա րող է հիմ-
նա վոր կեր պով պն դել, որ ի նքն ու նի այդ գույ քային ի րա վունք ներն ար դյու նա վետ ի րաց նե լու 
ա ռն վազն «օ րի նա կան սպա սե լիք» (տե՛ս KOPECKÝ v. SLOVAKIA գոր ծով Եվ րո պա կան դա
տա րա նի (Մեծ պա լատ) 28.09.2004 թվա կա նի վճի ռը, 35րդ կետ):

 Փաս տո րեն, Եվ րո պա կան դա տա րա նը Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին 
հոդ վա ծի ի մաս տով « սե փա կա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը բնո րո շել է ը նդ լայն ված կեր պով՝ 
օգ տա գոր ծե լով «օ րի նա կան սպա սե լիք» հաս կա ցու թյու նը: Մաս նա վո րա պես, Եվ րո պա կան 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ պա հան ջի ի րա վուն քը ստա նում է « սե փա կա նու թյուն» ո րա-
կումն այն պա հից, ե րբ ան ձն ու նե նում է «օ րի նա կան սպա սե լիք» իր ի րա վունք ներն ի րա կա-
նաց նե լու հա մար (տե՛ս PRESSOS COMPANIA NAVIERA S.A. AND OTHERS v. BELGIUM գոր
ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 20.11.1995 թվա կա նի վճի ռը): Ը ստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
ի րա վա կան դիր քո րոշ ման՝ պա հան ջի ի րա վուն քը Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին 
հոդ վա ծի ի մաս տով կա րող է ըն կալ վել որ պես գույ քային ի րա վունք, ե թե բա վա րար չա փով 
հիմն ա վոր ված է, որ այն կա րող է ի րա վա բա նո րեն ի րաց վել (տե՛ս BURDOV v. RUSSIA գոր
ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 07.05.2002 թվա կա նի վճի ռը, 40րդ կետ, RAYLYAN v. RUSSIA 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 15.02.2007 թվա կա նի վճի ռը, 36րդ կետ): 

Եվ րո պա կան դա տա րա նը մի շարք վճիռ նե րում ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր-
քո րո շու մը, որ պա հան ջի ի րա վուն քը, ե թե այն բա վա կա նա չափ հիմն ա վոր ված է կա տա րե լի 
լի նե լու հա մար, ա ռա վել ևս, ե թե բխում է դա տա կան ակ տից, հա մար վում է սե փա կա նու թյուն՝ 
Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի ի մաս տով (տե՛ս STRAN GREEK REFIN
ERIES AND STRATIS ANDREADIS v. GREECE գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 09.12.1994 
թվա կա նի վճի ռը, 5962րդ կե տեր, VASILOPOULOU v. GREECE գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա
րա նի 21.03.2002 թվա կա նի վճի ռը, 2225րդ կե տեր, TIMOFEYEV v. RUSSIA գոր ծով Եվ րո պա
կան դա տա րա նի 23.10.2003 թվա կա նի վճի ռը, 45րդ կետ, BURDOV v. RUSSIA (No. 2) գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 15.01.2009 թվա կա նի վճի ռը, 87րդ կետ): Մաս նա վո րա պես՝ Խա-
չատ րյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով վճ ռում Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ դի մու-
մա տո ւի օգ տին կա յաց րած վճ ռի կա տար մա նը հաս նե լու ան հնա րի նու թյու նը հան գեց նում է 
Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի 1-ին նա խա դա սու թյամբ սահ ման ված՝ 
իր գույ քից ա նար գել օ գտ վե լու ի րա վուն քի մի ջամ տու թյան (տե՛ս Խա չատ րյանն ը նդ դեմ Հա
յաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 01.12.2009 թվա կա նի վճի ռը, 68րդ կետ): 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
և ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք նե րի, ի նչ պես նաև դա տա կան ակ տի վրա հիմն ված՝ 
Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի ի մաս տով սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քի ի րա ցումն ա պա հո վե լու՝ պե տու թյան պար տա կա նու թյու նը կա րող է լի ար ժեք կեր պով 
կա տար ված հա մար վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում 
սահ ման ված են վերջ նա կան դա տա կան ակ տի պատ շաճ կա տա րումն ա պա հո վե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ կազ մա կեր պա կան կա ռու ցա կար գեր և ըն թա ցա կար գեր, ո րոնք հնա րա վո րու-
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թյուն են ըն ձե ռում վերջ նա կան դա տա կան ակ տի հաս ցե ա տի րո ջը հաս նե լու իր խախտ ված 
ի րա վուն քի փաս տա ցի վե րա կանգն մա նը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա-
մա կար գում այդ նպա տա կին է ծա ռա յում դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ի նս-
տի տու տը:

 Նախ կի նում կա յաց ված ո րո շումն ե րում ևս ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծել է, որ Եվ-
րո պա կան դա տա րա նի դիր քո րո շու մը մի ան շա նակ է այն հար ցում, որ դա տա կան ակ տով 
սահ ման ված պա հան ջի ի րա վուն քը պե տու թյան կող մից են թա կա է պատ շաճ պաշտ պա նու-
թյան ոչ մի այն դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք նե րի, այլ 
նաև սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ա պա հով ման շր ջա նակ նե րում: Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, 
որ օ րենս դի րը պար տա վոր է պատ շաճ կեր պով կար գա վո րել դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տար ման ո լոր տի հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը և ստեղ ծել կա յուն ի րա վա կան 
հիմք դա տա կան ակ տե րի պար տա դի րու թյան և կա տա րե լի ու թյան սահ մա նադ րա կան և կոն-
վեն ցի ոն սկզ բունք նե րի ի րա ցումն ա պա հո վե լու հա մար (տե՛ս «Յու նի բանկ» ՓԲԸն ը նդ դեմ 
«Հ րաշք Ա պա գա» ՍՊԸի թիվ ԼԴ/0039/04/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա
րա նի 22.07.2016 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Անդ րա դառ նա լով դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ի նս տի տու տի է ու թյա նը՝ 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն ե 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 ա պա հո վում է շա հագր գիռ ան ձի պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը, ի սկ օ րի նա կան ու ժի 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 ա պա հո վող ծա ռա յու թյան մի ջո ցով՝ « Դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն 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 րում ա պա հո վող ծա ռա յու թյան Լո ռու մար զային բա ժինն ը նդ դեմ Ա նուշ Իս պի րյա նի թիվ 
ՎԴ6/0076/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 24.05.2013 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օ րենս 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 օ րեն քով: 

Այս պես՝ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ հար կա դիր կա տար ման են թա կա ե ն՝ (...) Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան վար չա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րը (...):

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն՝ հար կա դիր կա տար ման մի ջոց նե րի կի րառ ման հիմ քը նույն օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով տր ված կա տա րո ղա կան թերթն է (...):

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան թեր թը տա լիս է ա կտն ըն դու նած ա ռա ջին ա տյա նի դա-
տա րա նը՝ պա հան ջա տի րոջ կամ դրա հա մար հա տուկ լի ա զոր ված նրա ներ կա յա ցուց չի դի-
մու մի հի ման վրա (...):

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 32-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ պար տա պա նին ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լուն պար տադ րող 
կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար վում է այդ գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման վայ րում:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով 
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(բռ նա գան ձում, վտա րում, բնա կե ցում և այլն) հար կա դիր կա տա րողն ի րա վունք ու նի ա նար-
գել մուտք գոր ծե լու պար տա պա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող բնա կա րան 
կամ այլ շի նու թյուն:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կա տար ման նպա տա կով այլ ան ձանց պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն ներ հար կա-
դիր կա տա րո ղը կա րող է մուտք գոր ծել այդ բնա կա րա նի կամ շի նու թյան սե փա կա նա տի րոջ 
(ժա մա նա կա վոր տի րա պե տո ղի) հա մա ձայ նու թյամբ: Հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում հար կա դիր կա տա րո ղը կա րող է մուտք գոր ծել բնա կա րան կամ շի նու թյուն ներ դա-
տա րա նի հա մա պա տաս խան ո րոշ ման հի ման վրա:

 Վե րոգ րյալ ի րա վադ րույթ նե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի հա մա ձայն՝ դա տա կան ակ տե րի, այդ թվում նաև՝ վար չա կան դա տա րա նի դա տա-
կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման, այ սինքն՝ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա-
նաց նե լու հիմ քը հա մա պա տաս խան դա տա կան ակ տը կա յաց րած ա ռա ջին ա տյա նի դա տա-
րա նի կող մից օ րեն քով սահ ման ված կար գով տր ված կա տա րո ղա կան թերթն է, ո րում նշ վում 
է դա տա կան ակ տի եզ րա փա կիչ մա սը: 

Օ րենս դի րը « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ-
մա նել է կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման վայ րի վե րա բե րյալ կա նոն նե րը, 
ո րոնց հա մա ձայն՝ պար տա պա նին ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լուն պար տադ րող 
դա տա կան ակ տը կա տար վում է այն վայ րում, որ տեղ, ո րո շա կի ի րա վա բա նո րեն նշա նա կա-
լի հան գա մանք նե րի առ կա յու թյամբ պայ մա նա վոր ված, պետք է կա տար վեն այդ գոր ծո ղու-
թյուն նե րը: Ը նդ ո րում, օ րենս դի րը կար գա վո րում ներ է նա խա տե սել այն ի րա վի ճա կի հա մար, 
ե րբ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, օ րի նակ՝ բռ նա գան ձու մը, վտա րու մը, բնա կե ցու մը 
և այլն, պետք է կա տար վեն բնա կա րա նում կամ այլ շի նու թյու նում՝ սահ մա նե լով հար կա դիր 
կա տա րո ղի կող մից այդ բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լու թույ լատ րե լի ու թյան 
պայ ման նե րը: Այս պես, նշ ված օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րով սահ ման ված են կա տա-
րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով հար կա դիր կա տա րո ղի կող մից բնա-
կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լու հետ ևյալ կա նոն նե րը.

1)  հար կա դիր կա տա րո ղը կա րող է ա նար գել մուտք գոր ծել այն բնա կա րան կամ այլ շի-
նու թյուն, ո րը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում է պար տա պա նին. այ սինքն՝ հար-
կա դիր կա տա րո ղի կող մից պար տա պա նին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք 
գոր ծե լու հա մար որ ևէ թույլտ վու թյուն կամ հա մա ձայ նու թյուն չի պա հանջ վում,

2)  հար կա դիր կա տա րո ղը կա րող է մուտք գոր ծել պար տա պա նից տար բեր վող որ ևէ ան-
ձի պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մի այն այդ բնա կա րա նի կամ շի նու թյան սե փա-
կա նա տի րոջ կամ ժա մա նա կա վոր տի րա պե տո ղի հա մա ձայ նու թյամբ. այ սինքն՝ հար կա դիր 
կա տա րո ղի կող մից պար տա պա նին չպատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե-
լու հա մար պա հանջ վում է այդ բնա կա րա նի կամ շի նու թյան սե փա կա նա տի րոջ կամ ժա մա-
նա կա վոր տի րա պե տո ղի հա մա ձայ նու թյու նը,

3)  հար կա դիր կա տա րո ղի կող մից պար տա պա նին չպատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու-
թյուն մուտք գոր ծե լու հա մար պա հանջ վող հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում հար-
կա դիր կա տա րո ղը կա րող է մուտք գոր ծել այդ բնա կա րան կամ շի նու թյուն մի այն դա տա-
րա նի հա մա պա տաս խան ո րոշ ման հի ման վրա. այ սինքն՝ ե թե կա տա րո ղա կան վա րույ թում 
ձեռք չի բեր վել պար տա պա նին չպատ կա նող բնա կա րա նի կամ շի նու թյան սե փա կա նա տի-
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րոջ կամ ժա մա նա կա վոր տի րա պե տո ղի հա մա ձայ նու թյու նը, ա պա հար կա դիր կա տա րո ղի 
կող մից այդ բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լու հա մար պա հանջ վում է դա տա րա նի 
թույլտ վու թյուն:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43.1-րդ հոդ վա ծում 
ամ րագր ված վե րոգ րյալ ի րա վադ րույ թի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը կա տա-
րո ղա կան թեր թով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձի հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյամբ 
վեր ջի նիս պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լու հա մար պար տա դիր է 
հա մա րում դա տա րա նի թույլտ վու թյան առ կա յու թյու նը: Միև նույն ժա մա նակ օ րենս դի րը նշ-
ված ի րա վադ րույ թով, ի նչ պես նաև « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի այլ նոր մե րով կամ որ ևէ այլ ի րա վա կան ակ տով չի սահ մա նել, թե կոնկ րետ որ 
դա տա րա նի կող մից պետք է տր վի կա տա րո ղա կան թեր թով պար տա պան չհան դի սա ցող 
ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին ո րո շու-
մը: Օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ներ առ կա չեն նաև կա տա րո ղա կան թեր թով պար տա պան 
չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու 
մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի քն նու թյան կար գի, ժամ կետ նե րի, ի նչ պես նաև կա-
յաց ված դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման վե րա բե րյալ: Այլ կերպ՝ օ րենս դի րը չի կար գա-
վո րել, թե որ դա տա րա նի քն նու թյանն է ը նդ դա տյա և ի նչ կար գով ու ի նչ ժամ կե տում պետք է 
քնն վի կա տա րո ղա կան թեր թով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան 
կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մը, ի նչ պես 
նաև այդ դի մում նե րի քն նու թյան ար դյուն քում կա յաց ված դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման 
են թա կա լի նե լու կամ չլի նե լու հար ցը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ի րա վա կար գա վոր ման վե րը նկա րագր ված բացն 
ար հես տա կան խո չըն դոտ ներ է ստեղ ծում վերջ նա կան դա տա կան ակ տի կա տա րու մը պատ-
շաճ ա պա հո վե լու հա մար: Օ րենսդ րա կան նման թե րի կար գա վոր ման պատ ճա ռով վերջ նա-
կան դա տա կան ակ տի հաս ցե ա տե րը կա րող է զրկ վել իր խախտ ված ի րա վուն քի փաս տա ցի 
վե րա կանգն ման հնա րա վո րու թյու նից, քա նի որ օ րենս դի րը, չկար գա վո րե լով կա տա րո ղա-
կան թեր թով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն 
մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի ը նդ դա տու թյու նը, 
քն նու թյան կար գը, ժամ կետ նե րը ու կա յաց ված դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման հար ցը, 
դրա նով ի սկ չի ա պա հո վել ան հրա ժեշտ կազ մա կեր պա կան կա ռու ցա կար գեր և ըն թա ցա-
կար գեր այն պի սի դա տա կան ակ տե րի պատ շաճ կա տա րումն ա պա հո վե լու հա մար, ո րոնց 
կա տա րու մը են թադ րում է ո րո շա կի կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում 
պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րա նում կամ շի նու թյու նում՝ ա ռանց 
այդ ան ձի հա մա ձայ նու թյան: Նման պայ ման նե րում քն նարկ վող դի մու մի ը նդ դա տու թյան, 
քն նու թյան կար գի, ժամ կետ նե րի ու կա յաց ված դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման հար ցում 
ծա գում է ի րա վա կան ա նո րո շու թյուն, ի նչն էլ ա ռա ջաց նում է նույն հար ցի կա պակ ցու թյամբ 
ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից ոչ մի ա տե սակ մո տե ցում ցու ցա բե րե լու վտանգ: Ը ստ 
այդմ, վերջ նա կան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ի նս տի տու տի օ րենսդ րա կան 
կար գա վոր ման վե րոգ րյալ թե րու թյու նը վե րաց նե լու և ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
ու ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք նե րի, ի նչ պես նաև դա տա կան ակ տի վրա հիմն ված՝ 
Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի ի մաս տով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
ե րաշ խա վոր ված ի րա ցումն ա պա հո վե լու հա մար ան հրա ժեշտ նա խադ րյալ ներն ամ բող ջա-
կա նաց նե լու նպա տա կով Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում սույն ո րոշ մամբ 
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հաղ թա հա րել օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման նշ ված բա ցը և ո րո շա կի աց նել կա տա րո ղա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա-
նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի 
դի մու մի ը նդ դա տու թյու նը, քն նու թյան կար գը, ժամ կետ ներն ու կա յաց ված դա տա կան ակ տի 
բո ղո քարկ ման հար ցը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված են հա ման-
ման հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող այլ ի րա վա կան նոր մեր: Խոս քը վե րա բե րում է 
« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված՝ (ա) դա տա
կան ակ տի կա տա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ կե տե լու, դրա կա տար ման ե ղա նակն ու 
կար գը փո փո խե լու, (բ) 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, (գ) կա տա րո ղա կան թեր թը պար զա բա նե լու վե րա բե րյալ դի մում-
նե րի ը նդ դա տու թյա նը, քն նու թյան կար գին, ժամ կետ նե րին ու կա յաց ված դա տա կան ակ տե-
րի բո ղո քարկ մա նը վե րա բե րող կա նոն նե րին:

(ա) Դա տա կան ակ տի կա տար ման հե տաձգ ման, տա րա ժամ կետ ման, կա տար ման 
ե ղա նա կի և կար գի փո փոխ ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր ված են 
« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծով:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նը պա հան ջա տի րոջ կամ պար տա-
պա նի դի մու մով ի րա վունք ու նի հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամկ ե տե լու դա տա կան ակ տի կա-
տա րու մը, փո փո խե լու դրա կա տար ման ե ղա նակն ու կար գը (...):

 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա կան ակ տի կա տա րու մը հե տաձ գե լու կամ 
տա րա ժամկ ե տե լու, կա տար ման ե ղա նա կը և կար գը փո փո խե լու մա սին դի մումն ե րը դա տա-
րա նը քն նում է դրանք ստա նա լու օր վա նից տաս նօ րյա ժամկ ե տում: Պա հան ջա տե րը և պար-
տա պա նը պատ շաճ ձևով տե ղե կաց վում են դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին: 
Նրանց չներ կա յա նալն ար գելք չէ դի մու մի քն նու թյան հա մար:

 Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դի մու մի քն նու թյան ար դյունք նե րով դա տա րա նը 
կա յաց նում է ո րո շում:

 Նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է բո ղո քարկ վել:
(բ) Կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տի վե-

րա կանգն ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր ված են « Դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24-րդ հոդ վա ծով:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցի-պա հան ջա տի րոջ կող մից կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման 
ներ կա յաց նե լու ժամկ ե 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 ժամկ ե տը վե րա-
կանգ նե լու մա սին դի մու մը ներ կա յաց նում է կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րան: Դա-
տա րա նը դի մու մը քն նում է այն ստա նա լու օր վա նից տաս նօ րյա ժամկ ե տում: Պա հան ջա տե րը 
և պար տա պա նը պատ շաճ ձևով տե ղե կաց վում են դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի 
մա սին: Նրանց չներ կա յա նալն ար գելք չէ դի մու մի քն նու թյան հա մար:

 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դի մու մի քն նու թյան ար դյունք նե րով դա տա րա նը 
կա յաց նում է ո րո շում:

 Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է բո ղո քարկ վել:
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(գ) Կա տա րո ղա կան թեր թի պար զա բան ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար-
գա վոր ված են « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 35-րդ հոդ-
վա ծով:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան թեր թում նշ ված պա հանջ նե րը պարզ չլի նե լու դեպ քում 
հար կա դիր կա տա րողն ի րա վունք ու նի դի մել կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րան` այն 
պար զա բա նե լու հա մար: Կա տա րո ղա կան թեր թի վե րա բե րյալ պար զա բա նում ստա նա լու 
մա սին դի մու մը դա տա րան է ներ կա յաց վում է լեկտ րո նային ե ղա նա կով:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նը հար-
կա դիր կա տա րո ղի դի մու մը քն նում է այն ստա նա լու օր վա նից տաս նօ րյա ժամկ ե տում: Հար-
կա դիր կա տա րո ղը, պա հան ջա տե րը և պար տա պա նը պատ շաճ ձևով տե ղե կաց վում են 
դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին: Նրանց չներ կա յա նալն ար գելք չէ դի մու մի 
քն նու թյան հա մար:

 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դի մու մի քն նու թյան ար դյունք նե րով դա տա րա նը 
կա յաց նում է ո րո շում (...):

 Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է բո ղո քարկ վել:
« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված՝ (ա) 

դա տա կան ակ տի կա տա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ ե տե լու, դրա կա տար ման ե ղա
նակն ու կար գը փո փո խե լու, (բ) կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց 
թողն ված ժամ ե տը վե րա կանգ նե լու, (գ) կա տա րո ղա կան թեր թը պար զա բա նե լու վե րա բե-
րյալ դի մումն ե րի ը նդ դա տու թյա նը, քն նու թյան կար գին, ժամկ ետ նե րին ու կա յաց ված դա տա-
կան ակ տե րի բո ղո քարկ մա նը վե րա բե րող վկա յա կոչ ված ի րա վա կան նոր մե րի հա մա կար-
գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում կա րե լի է կա տա րել հետ ևյալ ը նդ հան րա ցումն ե րը.

1) օ րենս դի րը հս տակ սահ մա նել է վե րոգ րյալ դի մումն ե րի ը նդ դա տու թյու նը. այդ դի մում-
նե րը ներ կա յաց վում են կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րան և քնն վում են կա տա րո ղա-
կան թերթ տված դա տա րա նի կող մից, 

2) օ րենս դի րը սահ մա նել է վե րոգ րյալ դի մումն ե րի քն նու թյան կար գին ներ կա յաց վող 
նվա զա գույն պա հանջ նե րը. դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին պատ շաճ ձևով 
տե ղե կաց վում են պա հան ջա տե րը և պար տա պա նը (կա տա րո ղա կան թեր թը պար զա բա նե լու 
վե րա բե րյալ դի մումն ե րի դեպ քում՝ նաև հար կա դիր կա տա րո ղը), դի մու մը քնն վում է ան կախ 
ծա նուց ված ան ձանց ներ կա յա նա լուց կամ չներ կա յա նա լուց, 

3) օ րենս դի րը սահ մա նել է վե րոգ րյալ դի մումն ե րի քն նու թյան ժամկ ետ նե րը. այդ դի մում-
նե րը քնն վում են դրանք ստա նա լու օր վա նից տաս նօ րյա ժամկ ե տում, 

4) օ րենս դի րը սահ մա նել է դա տա կան ակ տի այն տե սա կը, ո րը կա յաց վում է վե րոգ րյալ 
դի մումն ե րի քն նու թյան ար դյուն քում. այդ դի մումն ե րի քն նու թյան ար դյուն քում դա տա րա նը 
կա յաց նում է ո րո շում, 

5) օ րենս դի րը սահ մա նել է վե րոգ րյալ դի մումն ե րի քն նու թյան ար դյուն քում դա տա րա նի 
կա յաց րած ո րո շումն ե րի բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման 
նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն 
մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի ը նդ դա տու թյա նը, քն-
նու թյան կար գին, ժամկ ետ նե րին ու կա յաց ված դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ մա նը վե րա բե-
րող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներն է ա պես չեն տար բեր վում (ա) դա տա կան ակ տի 
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կա տա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ ե տե լու, դրա կա տար ման ե ղա նակն ու կար գը փո
փո խե լու, (բ) կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ ե տը 
վե րա կանգ նե լու, (գ) կա տա րո ղա կան թեր թը պար զա բա նե լու վե րա բե րյալ դի մումն ե րի ը նդ-
դա տու թյա նը, քն նու թյան կար գին, ժամկ ետ նե րին ու կա յաց ված դա տա կան ակ տե րի բո ղո-
քարկ մա նը վե րա բե րող վա րույ թային հա րա բե րու թյուն նե րից:

 Թե՛ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով պար տա պան չհան-
դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա-
սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի, թե՛ (ա) դա տա կան ակ տի կա տա րու մը հե տաձ գե լու կամ 
տա րա ժամկ ե տե լու, դրա կա տար ման ե ղա նակն ու կար գը փո փո խե լու, (բ) կա տա րո ղա կան 
թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու, (գ) կա տա-
րո ղա կան թեր թը պար զա բա նե լու վե րա բե րյալ դի մումն ե րի քն նու թյա նը վե րա բե րող հա սա-
րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման 
փու լում վա րույ թի մաս նա կից նե րի կամ այլ շա հագր գիռ ան ձանց ի րա վունք նե րի պատ շաճ 
ի րաց ման կամ պար տա կա նու թյուն նե րի պատ շաճ կա տար ման ա պա հով ման հա մար՝ վեր-
ջի վեր ջո նպա տակ ու նե նա լով դա տա կան ներ գոր ծու թյամբ հա վա սա րակշ ռե լու հար կա դիր 
կա տար ման վա րույ թի մաս նա կից նե րի կամ այլ շա հագր գիռ ան ձանց շա հերն ու այդ հա վա-
սա րակշ ռու թյան մի ջո ցով նպաս տե լու հար կա դիր կա տար ման են թա կա դա տա կան ակ տի 
պատ շաճ կա տար մա նը: Հի շա տակ ված դի մումն ե րի քն նու թյա նը վե րա բե րող հա սա րա կա-
կան հա րա բե րու թյուն ներն ի րենց բնույ թով ըն թա ցա կար գային (վա րույ թային) են. այդ ըն-
թա ցա կար գե րի է ու թյունն այն է, որ դրանց մի ջո ցով ա պա հով վում է հար կա դիր կա տար ման 
են թա կա դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման փու լում ո րո շա կի հար ցե րի կա պակ ցու-
թյամբ օ րեն քով պա հանջ վող դա տա կան ակ տե րի կա յա ցու մը, ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա-
լիս հաղ թա հա րե լու հար կա դիր կա տար ման են թա կա դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տա-
րու մը սկ սե լու, շա րու նա կե լու կամ ա վար տին հասց նե լու ի րա վա բա նա կան կամ փաս տա ցի 
խո չըն դոտ նե րը: Այ սինքն՝ նշ ված դի մումն ե րի քն նու թյան ըն թա ցա կար գե րում հաշ վի է ա ռն-
վում կա տա րո ղա կան վա րույ թում ներգ րավ ված հա կա դիր սուբյեկտ նե րի կամ այլ շա հագր-
գիռ ան ձանց ու շադ րու թյան ար ժա նի շա հե րի ու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ան հրա-
ժեշ տու թյու նը: 

Այդ ի սկ պատ ճա ռով (ա) դա տա կան ակ տի կա տա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ-
կե տե լու, դրա կա տար ման ե ղա նակն ու կար գը փո փո խե լու, (բ) կա տա րո ղա կան թեր թը կա-
տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու, (գ) կա տա րո ղա կան 
թեր թը պար զա բա նե լու վե րա բե րյալ դի մումն ե րի քն նու թյա նը վե րա բե րող հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող կա նոն նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են այդ դի մումն ե րի 
ը նդ դա տու թյա նը, քն նու թյան կար գին, ժամկ ետ նե րին ու կա յաց ված դա տա կան ակ տե րի բո-
ղո քարկ մա նը, հա վա սա րա պես կա րող են կի րա ռե լի լի նել նաև կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա-
կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի 
քն նու թյա նը վե րա բե րող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ: Այլ կերպ ա սած՝ 
կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող 
ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա-
դիր կա տա րո ղի դի մու մի ը նդ դա տու թյու նը, քն նու թյան կար գը, ժամկ ետ ներն ու կա յաց ված 
դա տա կան ակ տի բո ղո քար կու մը կա րող են կա նո նա կարգ վել այն նույն կեր պով, ի նչ պես որ 
կա նո նա կարգ ված են (ա) դա տա կան ակ տի կա տա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամկ ե տե-
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լու, դրա կա տար ման ե ղա նակն ու կար գը փո փո խե լու, (բ) կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար-
ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու, (գ) կա տա րո ղա կան թեր թը 
պար զա բա նե լու վե րա բե րյալ դի մումն ե րի ը նդ դա տու թյու նը, քն նու թյան կար գը, ժամկ ետ ներն 
ու կա յաց ված դա տա կան ակ տե րի բո ղո քար կու մը:

 Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ (ա) դա տա կան ակ տի կա տա
րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ ե տե լու, դրա կա տար ման ե ղա նակն ու կար գը փո փո
խե լու, (բ) կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ ե տը 
վե րա կանգ նե լու, (գ) կա տա րո ղա կան թեր թը պար զա բա նե լու վե րա բե րյալ դի մումն ե րի ը նդ-
դա տու թյա նը, քն նու թյան կար գին, ժամկ ետ նե րին ու կա յաց ված դա տա կան ակ տե րի բո ղո-
քարկ մա նը վե րա բե րող վկա յա կոչ ված ի րա վա կան նոր մե րի կի րա ռու մը կա տա րո ղա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա-
նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո-
ղի դի մու մի ը նդ դա տու թյա նը, քն նու թյան կար գին, ժամկ ետ նե րին ու կա յաց ված դա տա կան 
ակ տե րի բո ղո քարկ մա նը վե րա բե րող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ չի 
հա կա սում դրանց է ու թյա նը:

 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կա տար ման նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ 
շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի ը նդ դա տու-
թյա նը, քն նու թյան կար գին, ժամկ ետ նե րին ու կա յաց ված դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ-
մա նը վե րա բե րող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ պետք է կի րառ վեն 
հա ման ման հա րա բե րու թյուն ներ կար գա վո րող ի րա վա կան նոր մե րը, այ սինքն՝ (ա) դա տա
կան ակ տի կա տա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ ե տե լու, դրա կա տար ման ե ղա նակն 
ու կար գը փո փո խե լու, (բ) կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն
ված ժամ ե տը վե րա կանգ նե լու, (գ) կա տա րո ղա կան թեր թը պար զա բա նե լու վե րա բե րյալ 
դի մումն ե րի քն նու թյա նը վե րա բե րող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող 
կա նոն նե րը: Ը ստ այդմ, հիմք ըն դու նե լով վե րը նշ ված դի մումն ե րի քն նու թյա նը վե րա բե րող՝ 
« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ, 24-րդ և 35-րդ հոդ-
ված նե րով նա խա տես ված ի րա վա կան նոր մե րի բո վան դա կու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա-
տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք 
գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի ը նդ դա տու թյա նը, քն նու թյան 
կար գին, ժամկ ետ նե րին ու կա յաց ված դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ մա նը վե րա բե րող հա-
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը պետք է կար գա վոր վեն հետ ևյալ կերպ.

1) այդ դի մու մը ներ կա յաց վում է կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րան և քնն վում է 
կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նի կող մից,

2)  դի մու մը քնն վում է դա տա կան նիս տում, 
3) դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին պատ շաճ ձևով տե ղե կաց վում են հար-

կա դիր կա տա րո ղը, պա հան ջա տե րը և պար տա պա նը, ի նչ պես նաև տվյալ բնա կա րա նի կամ 
շի նու թյան սե փա կա նա տե րը, ի սկ դի մու մը քնն վում է ան կախ ծա նուց ված ան ձանց ներ կա յա-
նա լուց կամ չներ կա յա նա լուց, 

4) դի մու մը քնն վում է այն ստա նա լու օր վա նից տաս նօ րյա ժամկ ե տում,
5)  դի մու մի քն նու թյան ար դյուն քում դա տա րա նը կա յաց նում է ո րո շում,
6)  դի մու մի քն նու թյան ար դյուն քում դա տա րա նի կա յաց րած ո րո շու մը են թա կա է բո ղո-
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քարկ ման:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա 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՝ թիվ ՎԴ/3937/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա-
կան դա տա րա նի 06.05.2016 թվա կա նի վճ ռով Դա վիթ Սա րի բե կյա նի և Ռա ֆայել Ա ռա քե լյա-
նի հայցն ը նդ դեմ Ծա ռա յու թյան բա վա րար վել է և վճռ վել է պար տա վո րեց նել Ծա ռա յու թյա նը 
հար կա դիր կա տա րո ղի 10.07.2015 թվա կա նի « Գույ քը հանձ նե լու մա սին» ո րոշ ման մեջ նշ ված 
և Հա մայն քին հանձն ված գույ քը (ըն դուն ման բուն կեր (1 հատ), տե սա կա վոր ման գրո խոտ (1 
հան գույց), փո խադ րիչ ներ (4 հատ), լվաց ման կլա սի ֆի կա տոր) վե րա դարձ նել Դա վիթ Սա-
րի բե կյա նին և Ռա ֆայել Ա ռա քե լյա նին: Նշ ված վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտել 07.12.2016 
թվա կա նին, և այդ վճ ռի հար կա դիր կա տար ման նպա տա կով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 
կող մից 09.01.2017 թվա կա նին տր վել է կա տա րո ղա կան թերթ (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 10):

 Թիվ ՎԴ/3937/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 06.05.2016 թվա կա-
նի վճ ռի հի ման վրա 09.01.2017 թվա կա նին տր ված կա տա րո ղա կան թեր թի պա հանջ նե րը 
կա տա րե լուն ո ւղղ ված կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում ան հրա ժեշ տու թյուն է 
ա ռա ջա ցել մուտք գոր ծել Հա մայն քին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող շի նու թյուն 
(ա վա զի լվաց ման և տե սա կա վոր ման ար տադ րա մաս) (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 14-17): Սա-
կայն Հա մայն քի ղե կա վա րը չի տվել իր հա մա ձայ նու թյու նը հար կա դիր կա տա րող նե րի կող-
մից այդ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լու հա մար (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 12-13):

 Ծա ռա յու թյու նը դի մել է վար չա կան դա տա րան՝ խնդ րե լով « Դա տա կան ակ տե րի հար-
կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43.1-րդ հոդ վա ծի հի ման վրա թույ լատ րել մուտք 
գոր ծել Հա մայն քին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող՝ 06.08.2009 թվա կա նի թիվ 
2633840 սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման վկա յա կա նով նշ ված շի նու թյուն նե րը՝ ՀՀ 
վար չա կան դա տա րա նի 06.05.2016 թվա կա նի վճ ռի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան 
թեր թի պա հան ջը կա տա րե լու նպա տա կով (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 7-9):

 Դա տա րա նը 07.07.2017 թվա կա նին կա յաց րել է « Դի մու մի քն նու թյու նը մեր ժե լու մա-
սին» վեր տա ռու թյամբ ո րո շում, ո րով մեր ժել է Ծա ռա յու թյան կող մից ներ կա յաց ված՝ թիվ 
ՎԴ/3937/05/15 կա տա րո ղա կան թեր թի պա հան ջը կա տա րե լու հա մար Հա մայն քին սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող ա վա զի լվաց ման և տե սա կա վոր ման ար տադ րա մաս 
մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին դի մու մի քն նու թյու նը: Դա տա րանն իր ո րոշ ման հիմ քում 
դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ա պա-
հո վող ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43.1-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ կա տա րո ղա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով այլ ան ձանց պատ կա նող բնա կա րան կամ շի-
նու թյուն ներ մուտք գոր ծե լու մա սին հա մա պա տաս խան ո րո շում կա յաց նե լու ի րա վա սու թյուն 
վար չա կան դա տա րա նին վե րա պահ ված չէ: Հետ ևա բար, ը ստ Դա տա րա նի, Ծա ռա յու թյան 
կող մից ներ կա յաց ված դի մու մը են թա կա չէ վար չա կան դա տա րա նի քն նու թյա նը (գոր ծի հա-
վել ված, գ.թ. 19-24):

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 24.11.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ մեր ժել է Դա տա րա նի 07.07.2017 
թվա կա նի « Դի մու մի քն նու թյու նը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Դա վիթ Սա րի բե կյա նի և 
Ռա ֆայել Ա ռա քե լյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 137-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի հիմ քով: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ-
ճա ռա բա նել է, որ Դա տա րա նի 07.07.2017 թվա կա նի « Դի մու մի քն նու թյու նը մեր ժե լու մա սին» 
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ո րո շու մը են թա կա չէ բո ղո քարկ ման վե րաքն նու թյան կար գով, քա նի որ այն նա խա տես ված 
չէ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ բո ղո քարկ-
ման են թա կա մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի ցան կում: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը մի ա ժա մա-
նակ նշել է, որ բնա կա րա նի կամ շի նու թյան սե փա կա նա տի րոջ (ժա մա նա կա վոր տի րա պե-
տո ղի) հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում այդ բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք 
գոր ծե լու վե րա բե րյալ հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի կա պակ ցու թյամբ կա յաց ված դա տա-
կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման դեպք սահ ման ված չէ նաև « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 53-56):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով ստո րա դաս դա-
տա րան նե րի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րում է հետ ևյա լը.

 Նախ ևա ռաջ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կա տար ման նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ 
շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի քն նու թյա նը 
վե րա բե րող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ սույն ո րոշ մամբ ար տա հայ-
տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մից բխում է, որ նշ ված դի մու մի կա պակ ցու թյամբ կա տա րո ղա-
կան թերթ տված դա տա րա նի կա յաց րած ո րո շումն ե րը են թա կա են բո ղո քարկ ման: 

Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծող օ րենսդ րա-
կան կար գա վո րումն ե րը չեն նա խա տե սում կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման 
նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն 
մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի քն նու թյու նը մեր ժե լու 
մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ ման բո ղո քարկ ման ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն՝ ի նչ-
պես հե տաձգ ված, այն պես էլ ան մի ջա կան բո ղո քարկ ման շր ջա նակ նե րում: Այլ կերպ ա սած՝ 
օ րենս դի րը չի նա խա տե սել այն պի սի ի րա վա կար գա վո րում, ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա 
բո ղո քար կե լու կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով պար տա պան 
չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու 
մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի քն նու թյու նը մեր ժե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի 
ո րո շու մը: Նման պայ ման նե րում, փաս տո րեն, բա ցառ վում է վե րա դաս դա տա կան ա տյա նի 
կող մից այդ պի սի դա տա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը ստու գե լու հնա րա վո րու թյու նը, 
ին չը, սա կայն, ան հրա ժեշտ է կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով 
պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը 
թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մը պատ շաճ կար գով քն նե լու և դրա կա-
պակ ցու թյամբ ի րա վա չափ ո րո շում կա յաց նե լու մի ջո ցով հար կա դիր կա տար ման են թա կա 
դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման հա մար ան հրա ժեշտ կազ մա կեր պա կան կա ռու-
ցա կար գի լի ար ժեք կեն սա գործ ման նպա տա կով: 

Ըստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կա տար ման նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ 
շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի քն նու թյու նը 
մեր ժե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շու մը ևս պետք է են թա կա լի նի բո ղո քարկ ման 
վե րաքն նու թյան կար գով: 

Այս պես, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 28.11.2007 թվա կա նի թիվ 
ՍԴՈ-719, 25.11.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-780, 18.07.2013 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1037, 15.02.2015 
թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190 ո րո շումն ե րում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րը՝ 
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ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շումն ե րում բազ միցս ը նդ գծել է, որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ե րաշ խա վոր վում են ար դյու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան և 
ար դար դա տաքն նու թյան հիմն ա կան ի րա վունք նե րը, ո րոնց կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե կը 
բո ղո քարկ ման ի րա վունքն է: Բո ղո քարկ ման ի նս տի տուտն ի րա վա կան մի ջոց է, ո րը հնա-
րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո շա կի ըն թա ցա կար գի մի ջո ցով գործ նա կա նում ա պա հո վել դա-
տա կան սխալ նե րի բա ցա հայ տու մը և ո ւղ ղու մը` դրա նով ի սկ նպաս տե լով ար դա րա դա տու-
թյան նպա տակ նե րի գործ նա կա նում ի րա կա նաց մա նը (տե՛ս, օ րի նակ, « Ֆասթ Սփ լայ» ՍՊԸն 
ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի Ար տա շա տի 
տա րած քային հար կային տես չու թյան թիվ ՎԴ3/0347/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 04.03.2015 թվա կա նի ո րո շու մը): Հա յաս տա նի Հա նա րա պե տու թյու նում սահ ման-
ված դա տա կան ե ռաս տի ճան հա մա կար գը գոր ծում է դա տա կան ներ հա մա կար գային աս տի-
ճա նա կար գու թյան հի ման վրա, ին չը են թադ րում է վե րա դաս դա տա կան ա տյա նի կող մից 
ստո րա դաս դա տա կան ա տյա նի բո ղո քարկ ման են թա կա դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման 
հնա րա վո րու թյուն (տե՛ս, օ րի նակ, Ա նա հիտ Եփ րե մյանն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյան թիվ 
ՎԴ/6478/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.07.2015 թվա կա նի ո րո շու մը):

Կր կին հիմք ըն դու նե լով ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վկա յա կոչ ված ո րո շումն ե-
րում ար տա հայտ ված հայե ցա կար գային մո տե ցումն ե րը, ի նչ պես նաև ա ռաջ նորդ վե լով վե-
րոգ րյալ ո րո շումն ե րում ար տա հայտ ված սե փա կան ի րա վա կան դիր քո րո շումն ե րով՝ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով 
պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը 
թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի քն նու թյու նը մեր ժե լու մա սին վար չա-
կան դա տա րա նի ո րոշ ման բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյու նը ոչ մի այն 
ար գե լա փա կում է վե րաքն նիչ դա տա կան ա տյա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, այլև ան ձին 
ոչ ի րա վա չա փո րեն զր կում է դա տա կան պաշտ պա նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի 
բա ղադ րա տարր հան դի սա ցող՝ դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ի րա վուն քից: Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ը նդ գծում է, որ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով 
պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը 
թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի քն նու թյա նը վե րա բե րող հա սա րա կա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման կա ռու ցա կար գը չի կա րող ամ բող ջա կան տեսք 
ու նե նալ, ե թե նշ ված դի մու մի քն նու թյու նը մեր ժե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շու-
մը դի տարկ վում է որ պես վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քարկ ման ոչ են թա կա դա տա կան 
ա կտ: Մի այն խնդ րո ա ռար կա դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ի րա վա կան հնա րա վո րու-
թյան հետ ևո ղա կան ի րաց ման դեպ քում է հնա րա վոր ե րաշ խա վո րել կա տա րո ղա կան գոր-
ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող 
բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի-
մու մի քն նու թյան վա րույ թի մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի լի ար ժեք 
դա տա կան պաշտ պա նու թյու նը: Ա վե լին՝ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման 
նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն 
մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի քն նու թյու նը մեր ժե լու 
մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ ման բո ղո քար կու մը կար ևոր դա տա վա րա կան ե րաշ խիք 
է վե րա դաս դա տա կան ա տյան նե րի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի թույլ տված հնա րա վոր 
դա տա կան սխալ նե րը վե րաց նե լու և դրա մի ջո ցով դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար-
ման ի րա վա չա փու թյու նը, ի նչ պես նաև պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձի՝ տվյալ բնա կա րա-
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նի կամ շի նու թյան նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա տա կան պաշտ պա նու թյունն 
ա պա հո վե լու հա մար:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ կա տա րո ղա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ-
կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա-
րո ղի դի մու մի քն նու թյու նը մեր ժե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ ման բո ղո քար կու մը 
և բո ղո քի քն նու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով 
նա խա տես ված՝ մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման կա նոն նե րով, քա նի որ հի-
շյալ ո րո շումն իր բնույ թով ու ի րա վա բա նա կան հետ ևանք նե րով նման է հայ ցա դի մու մի ըն-
դու նու մը մեր ժե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րին: 

Այս պի սով, հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ Դա տա րա նի 07.07.2017 թվա կա նի « Դի մու մի քն նու թյու նը մեր ժե լու 
մա սին» ո րո շու մը են թա կա է բո ղո քարկ ման վե րաքն նու թյան կար գով, քա նի որ մի այն այդ 
դեպ քում է հնա րա վոր ե րաշ խա վո րել կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա-
տա կով պար տա պան չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք 
գոր ծե լը թույ լատ րե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի քն նու թյան վա րույ թի մաս նա-
կից նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի լի ար ժեք դա տա կան պաշտ պա նու թյու նը: Ը նդ 
ո րում, Դա տա րա նի 07.07.2017 թվա կա նի « Դի մու մի քն նու թյու նը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման 
բո ղո քար կու մը և բո ղո քի քն նու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված՝ մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման կա նոն-
նե րով:

 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան-
գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նի 07.07.2017 թվա կա նի « Դի մու մի 
քն նու թյու նը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Դա վիթ Սա րի բե կյա նի և Ռա ֆայել Ա ռա քե լյա նի 
վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը չէր կա րող մերժ վել այն հիմ քով, որ բո ղո քարկ ված դա տա-
կան ակ տը են թա կա չէ բո ղո քարկ ման վե րաքն նու թյան կար գով: Հետ ևա բար Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 24.11.2017 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու-
մը են թա կա է վե րաց ման, ի սկ գոր ծը պետք է ու ղարկ վի վե րաքն նիչ ա տյան՝ նոր քն նու թյան: 
Գոր ծի նոր քն նու թյան ժա մա նակ ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նը պար տա վոր է 
նախ՝ սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մե րի լույ սի ներ քո լու ծել Դա-
տա րա նի 07.07.2017 թվա կա նի « Դի մու մի քն նու թյու նը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Դա վիթ 
Սա րի բե կյա նի և Ռա ֆայել Ա ռա քե լյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նե լի ու թյան հար ցը: Այ նու-
հետև, վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դուն վե լու դեպ քում ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը պար տա վոր է ը ստ է ու թյան քն նել այն ու կա յաց նել հա մա պա տաս խան ո րո շում՝ հիմք 
ըն դու նե լով կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման նպա տա կով պար տա պան 
չհան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող բնա կա րան կամ շի նու թյուն մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե լու 
մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մի քն նու թյա նը վե րա բե րող հա սա րա կա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րի նկատ մամբ սույն ո րոշ մամբ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը:

 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-րդ, 152-րդ և 163-րդ հոդ ված-
նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու 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 
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դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 153-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
 

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
24.11.2017 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և գործն 
ու ղար կել նույն դա տա րան՝ նոր քն նու թյան:

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/7711/05/17
դա տա րա նի ո րո շում 2019թ.
 Վար չա կան գործ թիվ  ՎԴ/7711/05/17
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ք. Մկո յան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ 

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան  
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) հետ ևյալ կազ մով`

նա խա գա հող Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
զե կու ցող Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱՆ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆ
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
 Ս. ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ
 Է. ՍԵԴ ՐԱԿՅԱՆ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱՆ

2019 թվա կա նի փետր վա րի 27-ի ն
քն նե լով ը ստ հայ ցի Ար մեն Նա վո յա նի ը նդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան ճա նա պար հային 

ոս տի կա նու թյան (այ սու հետ` Ծա ռա յու թյուն)` Ծա ռա յու թյա նը՝ Ար մեն Նա վո յա նին վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մա սին թիվ 1605532537 ո րո շու մը վե րաց նե լու մա սին 
ո րո շում ըն դու նե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա-
կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 11.12.2017 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու 
մա սին» ո րոշ ման դեմ Ար մեն Նա վո յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Սևակ Գևոր գյա նի բե րած վճ ռա բեկ 
բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
 Դի մե լով դա տա րան` Ար մեն Նա վո յա նը պա հան ջել է պար տա վո րեց նել Ծա ռա յու թյանն 

ըն դու նել ո րո շում՝ թիվ 1605532537 ո րո շու մը վե րաց նե լու մա սին:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Ծա տու րյան) 10.08.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ 

Ար մեն Նա վո յա նի հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ վել է:
ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Ա բո վյան) 06.10.2017 թվա կա նի 

ո րոշ մամբ Ար մեն Նա վո յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է և ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 
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10.08.2017 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը թողն վել է ան փո-
փոխ:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Ծա տու րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
10.11.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ար մեն Նա վո յա նի կող մից ներ կա յաց ված « դի մու մը» վե րա-
դարձ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 11.12.2017 
թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 10.11.2017 թվա կա նի « Դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» 
ո րոշ ման դեմ Ար մեն Նա վո յա նի ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մերժ վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ար մեն Նա վո յա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ ա վո րում ե րը և պա հան ջը .
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմն ա-

վո րումն ե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, 

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո
պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցի ա) 6րդ հոդ վա ծի 1ին կե տը, ՀՀ վար չա կան դա
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 131րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 2րդ կե տը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-

թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված չէ որ ևէ նորմ, ո րը դա տա րա նին լի ա զո րում է վե րա դարձ-
նել հայ ցա դի մու մի ու ղեկ ցա կան գրու թյու նը՝ դի մու մը, ո ւս տի Դա տա րա նը լի ա զո րու թյուն չի 
ու նե ցել վե րա դարձ նել դի մու մը: Ա վե լին, դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ ման մեջ Դա-
տա րա նը փոր ձել է հիմն ա վո րել, որ հայ ցա դի մու մը են թա կա է վե րա դարձ ման, քա նի որ բաց 
է թողն վել հայ ցա դի մու մը կր կին ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված ժամկ ե տը: Այ սինքն՝ 
Դա տա րա նը, վե րա դարձ նե լով ներ կա յաց ված դի մու մը, ը ստ է ու թյան, վե րա դարձ րել է կր կին 
ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը, այլ ո չ՝ դի մու մը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև, որ Դա տա րա նը, իր կող մից կա յաց ված 
ակ տը վեր նագ րե լով « Դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րո շում», ան ձին զր կել է այդ ո րո շու-
մը բո ղո քար կե լու ի րա վուն քից:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 11.12.2017 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և 
կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն-

դու նե լը պայ մա նա վոր ված է վճ ռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու պա հին գոր ծող խմ բագ րու-
թյամբ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով 
նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ ստո րա դաս դա տա րա նի կող մից ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի և դրա ար դյուն քում ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 137-րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետ ևան քով առ կա 
է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կա յու թյու նը 
հիմն ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով.
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ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի 
ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ 
ժամ կե տում քն նու թյան ի րա վունք:

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

Եվ րո պայի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տե ի 07.02.1995 թվա կա նի թիվ R(95)5 հանձ-
նա րա րա կա նի 1-ին հոդ վա ծի (a) կե տով նա խա տես ված սկզ բուն քի հա մա ձայն` պետք է առ կա 
լի նի վե րա դաս դա տա րա նի (ե րկ րորդ ա տյա նի դա տա րան) կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի 
(ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան) ցան կա ցած ո րոշ ման վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյուն: 

Այս կա պակ ցու թյամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ Մար դու ի րա-
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Եվ րո պա կան դա տա րան) նա խա դե պային 
ի րա վուն քի հա մա ձայն` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն ար դար դա տաքն նու թյան 
ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մասն է: Այ նո ւա մե նայ նիվ, այդ ի րա վուն քը բա ցար ձակ չէ և կա-
րող է են թարկ վել սահ մա նա փա կումն ե րի: Այդ սահ մա նա փա կումն ե րը թույ լատր վում են, քա-
նի որ մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն իր բնույ թով պա հան ջում է պե տու թյան կող մից ո րո շա կի 
կար գա վո րումն եր: Այս ա ռու մով պե տու թյու նը ո րո շա կի հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն ու նի: 
Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, 
որ այն չխախ տի կամ զր կի ան ձին մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քից այն պես կամ այն աս տի-
ճան, որ խախտ վի այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը: Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի 
սահ մա նա փա կու մը չի կա րող հա մա տե ղե լի լի նել Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հետ, ե թե այն 
ի րա վա չափ նպա տակ չհե տապն դի և ե թե չլի նի ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն ձեռ նարկ վող 
մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տակ նե րի միջև հա մա չա փու թյան ա ռու մով (տե´ս, Ashing
dane v. The United Kingdom, թիվ 8225/78 գան գա տով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 28.05.1985 
թվա կա նի վճի ռը, կետ 57): 

Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից ձևա վոր ված կա յուն նա խա դե պային ի րա վուն քի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը, ո րի մի մասն էլ կազ մում է դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա փա կումն ե րի: 
Այ դու հան դերձ, կի րառ ված սահ մա նա փա կումն ե րը չպետք է այն կերպ կամ այն աս տի ճա-
նի սահ մա նա փա կեն ան ձի` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, որ վնաս հասց վի այդ 
ի րա վուն քի բուն է ու թյա նը: Բա ցի այդ, սահ մա նա փա կու մը Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տին չի հա մա պա տաս խա նի, ե թե այն ի րա վա չափ նպա տակ չի հե տապն դում և ե թե կի րառ-
ված մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տա կի միջև չկա հա մա չա փու թյան ող ջա միտ հա րա բե-
րակ ցու թյուն (տե՛ս, օ րի նակ, Khalfaoui v. France գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 14.12.1999 
թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 35, 36, Papon v. France գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 25.07.2002 
թվա կա նի վճի ռը, կետ 90):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ե րաշ խա-
վոր վում են մար դու դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան հիմն ա կան 
ի րա վունք նե րը, ո րոնց կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե կը բո ղո քարկ ման ի րա վունքն է: Բո ղո-
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քարկ ման ի նս տի տուտն ի րա վա կան մի ջոց է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո շա կի ըն-
թա ցա կար գի մի ջո ցով գործ նա կա նում ա պա հո վել դա տա կան սխալ նե րի բա ցա հայ տու մը 
և ո ւղ ղու մը` դրա նով ի սկ նպաս տե լով ար դա րա դա տու թյան նպա տակ նե րի գործ նա կա նում 
ի րա կա նաց մա նը (տե՛ս, նաև « Ֆասթ Սփ լայ» ՍՊԸն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր 
պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի թիվ ՎԴ3/0347/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա
տա րա նի 04.03.2015 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, մի շարք ո րո շումն ե րում (տե´ս, ՍԴՈ652, ՍԴՈ690, 
ՍԴՈ719, ՍԴՈ765, ՍԴՈ844, ՍԴՈ873, ՍԴՈ890, ՍԴՈ932, ՍԴՈ942, ՍԴՈ1037, ՍԴՈ1052, 
ՍԴՈ1115, ՍԴՈ1127, ՍԴՈ1190, ՍԴՈ1192, ՍԴՈ1196, ՍԴՈ1197, ՍԴՈ1220, ՍԴՈ1222, ՍԴՈ
1257, ՍԴՈ1289) կար ևո րե լով ի րա վա կար գա վոր ման մի շարք սկզ բունք ներ, նաև ար ձա նագ-
րել է, որ`

 - դա տա վա րա կան որ ևէ ա ռանձ նա հատ կու թյուն կամ ըն թա ցա կարգ չի կա րող խո չըն դո-
տել կամ կան խել դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րաց ման հնա րա վո րու թյու-
նը, ի մաս տազր կել ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
ի րա վուն քը կամ դրա ի րաց ման ար գելք հան դի սա նալ,

- ըն թա ցա կար գային որ ևէ ա ռանձ նա հատ կու թյուն չի կա րող մեկ նա բան վել որ պես ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա-
փակ ման հիմն ա վո րում,

- դա տա րա նի մատ չե լի ու թյու նը կա րող է ու նե նալ այն պի սի սահ մա նա փա կումն եր, ո րոնք 
չեն խա թա րում այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը,

- դա տա րան դի մե լիս ան ձը չպետք է ծան րա բեռն վի ա վե լորդ ձևա կան պա հանջ նե րով,
- ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան ա պա հով ման պա հան ջից ել նե լով` դա տա րա նի մատ չե-

լի ու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ ո րո շա կի իմ պե րա տիվ նա խա պայ մա-
նի առ կա յու թյունն ի նք նին չի կա րող դիտ վել որ պես ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա սող: Այլ 
հարց է, որ նման նա խա պայ մա նը պետք է լի նի ի րա գոր ծե լի, ող ջա միտ և չհան գեց նի ի րա-
վուն քի է ու թյան խախտ ման:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րոն շյալ սկզ բունք նե րի լույ սի ներ քո պետք է մեկ-
նա բան վի նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ 
կե տը և 137-րդ հոդ վա ծը: Մաս նա վո րա պես՝

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ կող մերն ի րա վունք ու նեն նույն օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում բո ղո քար-
կե լու դա տա կան ակ տե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 130-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րա նի՝ գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րի, ի նչ պես 
նաև նույն օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի 
դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վունք ու նեն դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վե-
րաքն նու թյան կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա են վար չա կան դա տա րա նի հետ ևյալ մի ջան-
կյալ դա տա կան ակ տե րը.

1) հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին.
2) հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին.
3) հայ ցի ա պա հո վու մը (հա կընդ դեմ ա պա հո վու մը) մեր ժե լու, հայ ցի ա պա հով ման մեկ 

մի ջո ցը մեկ այլ մի ջո ցով փո խա րի նե լու, հայ ցի ա պա հո վու մը վե րաց նե լու մա սին.
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4) լրա ցու ցիչ վճիռ կա յաց նե լը մեր ժե լու մա սին.
5) վրի պակ նե րը, գրաս խալ նե րը կամ թվա բա նա կան սխալ ներն ո ւղ ղե լու կամ ո ւղ ղում 

կա տա րե լը մեր ժե լու, վճ ռի պար զա բա նու մը մեր ժե լու մա սին.
6) բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ ե տը վե րա կանգ նե լու կամ դրա վե րա կանգ նու-

մը մեր ժե լու մա սին.
7) դա տա վա րա կան ժամկ ետ նե րը եր կա րաձ գե լու կամ դրա եր կա րաձ գու մը մեր ժե լու 

մա սին.
8) կող մին ի րա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լու կամ փո խա րի նու մը մեր ժե լու մա սին, ի նչ պես 

նաև եր րորդ ան ձանց դա տա վա րու թյան մեջ ներգ րա վե լու դի մու մը մեր ժե լու կամ դա տա վա-
րու թյան մաս նա կից նե րի կազ մից եր րորդ ան ձին հա նե լու մա սին.

9) նույն օ րենսգր քի 83-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դա տա կան ակ տե րը.
10) գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին, բա ցա ռու թյամբ նույն օ րենսգր քի 94-րդ հոդ վա-

ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով նա խա տես ված դեպ քի.
11) ի նք նա բա ցար կի մա սին դա տա կան ակ տե րը:
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 101.2-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 

դա տա կան տու գանք կի րա ռե լու մա սին ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի (…) ո րո շու մը կա րող 
է բո ղո քարկ վել հա մա պա տաս խա նա բար վե րաքն նիչ (…) դա տա րան այն ստա նա լու պա հից 
յոթ նօ րյա ժամկ ե տում: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 137-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի հա-
մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մերժ վում է, ե թե` բո ղո քարկ վել է այն դա տա կան 
ակ տը, ո րը են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

 Վե րոգ րյալ նոր մե րի հա մա կար գային մեկ նա բա նու թյու նից հետ ևում է, որ կող մերն ան-
մի ջա կան կար գով ի րա վունք ու նեն բո ղո քար կե լու մի այն այն մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե-
րը, ո րոնց բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյունն ո ւղ ղա կի ո րեն նա խա տես ված է ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով: Ը ստ այդմ, օ րենս դի րը նա խա տե սել է այն մի ջան կյալ դա-
տա կան ակ տե րը, ո րոնք են թա կա են բո ղո քարկ ման վե րաքն նու թյան կար գով: Ը նդ ո րում, նշ-
ված մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի շար քը սպա ռիչ է, ին չը նշա նա կում է, որ այն դա տա կան 
ա տե րը, ո րոնք նա խա տես ված չեն այդ ցան կում, չեն կա րող բո ղո քարկ վել վե րաքն նու թյան 
կար գով: Նշ ված շար քում նա խա տես ված չէ մի այն դա տա կան տու գանք կի րա ռե լու մա սին 
ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի ո րո շու մը, սա կայն դրա՝ վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քար-
կե լու հնա րա վո րու թյունն ո ւղ ղա կի ո րեն նա խա տես ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 101.2-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով: 

Հարկ է նշել, որ բո ղո քարկ ման են թա կա մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի հս տակ նա-
խա տե սումն ի նք նան պա տակ չէ. այն մի կող մից ա պա հո վում է ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան 
սկզ բունքն այն քա նով, որ քա նով դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին ո րո շա կի է դառ նում, թե 
որ մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րը կա րող են բո ղո քարկ վել վե րաքն նու թյան կար գով, ի սկ 
մյուս կող մից նման սահ մա նա փա կումն ա պա հո վում է դա տա վա րու թյան բնա կա նոն ըն թաց-
քը, քա նի որ հա կա ռակ պա րա գա յում յու րա քան չյուր մի ջան կյալ դա տա կան ակ տի բո ղո-
քարկ ման դեպ քում դա տա վա րու թյան բնա կա նոն ըն թաց քը կա րող է խա թար վել: Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նման սահ մա նա փա կու մը հաղ թա հա րե լի է հե տաձգ ված 
բո ղո քարկ ման կա ռու ցա կար գի մի ջո ցով:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց ված ո րո շումն ե րից մե կով նշել է, որ օ րենս-
դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ մա նել է վար չա կան ար դա րա դա-
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տու թյան բնա գա վա ռում ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու-
թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման կար գը և պայ ման նե րը, (21.02.2007 թվա կա նին ըն դուն ված) 
ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քով և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ մա նել է 
վար չա կան դա տա րա նի և վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի կա ռուց ված քային ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը և գոր ծա ռու թային հատ կա նիշ ներն ու հնա րա վո րու թյուն նե րը: ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում օ րենս դի րը սահ մա նել է նաև ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ 
ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե կի` 
բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման կար գը և պայ ման նե րը: ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծում օ րենս դիրն ամ րագ րել է վե րաքն նու թյան կար գով 
բո ղո քարկ ման են թա կա վար չա կան դա տա րա նի մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րը: Բո ղո-
քար կումն այն ի րա վա կան մի ջոցն է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ան ձին ան մի ջա կան 
կար գով բո ղո քար կե լու վար չա կան դա տա րա նի մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րը: Վար չա-
կան դա տա րա նի մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րը բո ղո քար կե լու մյուս հնա րա վո րու թյու նը 
« հե տաձգ ված բո ղո քար կումն» է (տե՛ս, Ա նա հիտ Եփ րե մյանն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
թիվ ՎԴ/6478/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.07.2015 թվա կա նի ո րո
շու մը): 

Ըստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա-
վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման կար գը սահ մա նում է 
օ րենս դի րը, ո րի նպա տակն ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ ի րա կա նաց ման ա պա հո վումն է: 
Օ րենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տե սել է մի ջան կյալ դա տա-
կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման ան մի ջա կան և հե տաձգ ված կար գեր: Ան մի ջա կան բո ղո քարկ-
ման են են թա կա այն մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րը, ո րոնց չբո ղո քարկ ման ար դյուն քում 
օբյեկ տիվ ար գելք ներ են ա ռա ջա նում գոր ծի հե տա գա քն նու թյան հա մար, և կա րող են հան-
գեց նել ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի խախտ ման: Օ րենս դի րը ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված մի ջան-
կյալ դա տա կան ակ տե րի, ի նչ պես նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 101.2-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված դա տա կան ակ տի հա մար սահ մա նել է ան մի ջա կան բո ղո քարկ ման 
կարգ: Ի սկ նշ ված դրույթ նե րով չնա խա տես ված մնա ցած բո լոր մի ջան կյալ դա տա կան ակ-
տե րի հա մար կա րող է գոր ծել « հե տաձգ ված բո ղո քարկ ման» կար գը, այն է` բո ղո քար կում 
գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման շր ջա նակ նե րում։

 Հետ ևա բար այն պա րա գա յում, ե րբ բո ղո քարկ վել է այն պի սի մի ջան կյալ դա տա կան 
ա կտ, ո րը են թա կա չէ բո ղո քարկ ման և ը նդ գրկ ված չէ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված ցան կում կամ դրա հա մար ո ւղ ղա կի 
բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյուն նա խա տես ված չէ, վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վա սու է 
կա յաց նել ո րո շում՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 137-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
4-րդ կե տի հիմ քով վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին:

 Սույն գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը 10.08.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ վե րա դարձ րել 
է Ար մեն Նա վո յա նի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 18-19):

 ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նը 06.10.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ար մեն Նա-
վո յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժել է և ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 10.08.2017 թվա կա նի 
« Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը թո ղել է ան փո փոխ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
61-65): 

Ար մեն Նա վո յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Սևակ Գևոր գյա նը ու ղեկ ցա կան դի մու մով 01.11.2017 
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թվա կա նին հայ ցա դի մու մը և կից փաս տաթղ թե րը փոս տային ա ռաք մամբ կր կին ներ կա յաց-
րել է ՀՀ վար չա կան դա տա րան (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 11): 

Դա տա րա նը 10.11.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ, վկա յա կո չե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը, վե րա դարձ րել է Ար մեն Նա վո յա նի կող մից 
կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մին կից ներ կա յաց ված դի մու մը` պատ ճա ռա բա նե լով, որ 
« դի մու մին կից հայ ցա դի մու մի օ րի նա կը ներ կա յաց վել է սահ ման ված տասն հին գօ րյա ժամ-
կե տի խախտ մամբ: Հետ ևա բար դի մու մին կից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի օ րի նա կը չի 
կա րող հա մար վել կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում» (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 12): 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 11.12.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 10.11.2017 թվա-
կա նի « Դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ար մեն Նա վո յա նի ներ կա յա ցուց չի 
վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժել է` պատ ճա ռա բա նե լով, որ Դա տա րա նի « Դի մու մը վե-
րա դարձ նե լու մա սին» 10.11.2017 թվա կա նի ո րո շու մը վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քարկ ման 
են թա կա չէ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 29-30): 

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դր քո րո շումն ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի եզ րա հան գումն ե րի հիմն ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա-
մա րում նշել հետ ևյա լը.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 77-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
հայ ցա դի մումն ստա նա լուց հե տո` մեկ շա բա թյա ժամկ ե տում, վար չա կան դա տա րա նը կա յաց-
նում է հետ ևյալ ո րո շումն ե րից մե կը.

1) հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին.
2) հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին.
3) հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին.
4) հայ ցա դի մու մը վե րա հաս ցե ագ րե լու մա սին։
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 

վար չա կան դա տա րա նը հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին կա յաց նում է ո րո շում, ո րը 
հայ ցա դի մու մի և դրան կից փաս տաթղ թե րի հետ ե ռօ րյա ժամկ ե տում ու ղար կում է հայց վո-
րին: Նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ հայ ցա դի մու մում թույլ տր ված սխալ նե րը վե րաց-
նե լու և ո րո շու մը ստա նա լու օր վա նից հե տո` տասն հին գօ րյա ժամկ ե տում, վար չա կան դա-
տա րան կր կին ներ կա յաց վե լու դեպ քում հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դուն ված է հա մար վում 
սկզբ նա կան ներ կա յաց ման օ րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 123-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
վար չա կան դա տա րա նի` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող և մի ջան կյալ 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 թվա բա-
նա կան սխալ նե րի ո ւղղ ման, լրա ցու ցիչ վճ ռի կա յաց ման, վճ ռի պար զա բան ման վրա տա րած-
վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
հա մա պա տաս խան կա նոն նե րը, ե թե նույն օ րենսգր քով այլ բան նա խա տես ված չէ։ 

Ի րա 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 ու ժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ա ռան ձին ակ-
տի ձևով կա յաց ված ո րոշ ման մեջ պետք է նշ վեն`

1) դա տա րա նի ան վա նու մը, դա տա րա նի կազ մը, գոր ծի հա մա րը, ո րո շու մը կա յաց նե լու 
ամ սա թի վը, վե ճի ա ռար կան.

2) գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ա նու նը (ան վա նու մը).
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3) հար ցը, ո րի վե րա բե րյալ ո րո շում է կա յաց վում.
4) շար ժա ռիթ նե րը, ո րոն ցով դա տա րա նը հան գել է հետ ևու թյուն նե րի` օ րենք նե րի և այլ 

ի րա վա կան ակ տե րի վկա յա կոչ մամբ.
5) եզ րա հան գու մը քն նարկ վող հար ցով.
6) ո րո շու մը բո ղո քար կե լու կար գը և ժամկ ե տը, ե թե այն են թա կա է բո ղո քարկ ման:
09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա-

քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նի` ա ռան ձին ակ տի ձևով կա յաց ված ո րոշ ման մեջ պետք է նշ վեն` 

1) ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի ան վա նու մը, դա տա րա նի կազ մը, գոր ծի հա մա րը, ո րո-
շու մը կա յաց նե լու տա րին, ա մի սը, ամ սա թի վը, հայ ցի ա ռար կան,

2) գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ա նու նը (ան վա նու մը),
3) հար ցը, ո րի վե րա բե րյալ ո րո շում է կա յաց վում,
4) հիմն ա վո րումն ե րը, ո րոն ցով դա տա րա նը հան գել է հետ ևու թյուն նե րի` օ րենք նե րի և 

այլ ի րա վա կան ակ տե րի վկա յա կոչ մամբ,
5) քն նարկ վող հար ցի վե րա բե րյալ եզ րա հան գու մը,
6) ո րո շու մը բո ղո քար կե լու կար գը և ժամկ ե տը, ե թե այն են թա կա է բո ղո քարկ ման, ի սկ 

ե թե ո րո շու մը բո ղո քարկ ման են թա կա չէ, ա պա նշում այդ մա սին:
  Վե րոգ րյալ նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ հայ ցա դի մում 

ներ կա յաց վե լու պա րա գա յում դա տա րա նը լի ա զոր ված է կա յաց նել չորս բնույ թի ո րո շում, այն 
է՝ հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու, հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու, հայ ցա դի մու մի ըն դու-
նու մը մեր ժե լու կամ այն վե րա հաս ցե ագ րե լու մա սին: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա-
րում ար ձա նագ րել, որ նշ վա ծը վե րա բե րում է նաև կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մումն ե րի 
դեպ քե րին: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը բխում է ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի ձևա կեր պու մից, ո րի բո վան դա կու թյու նից 
բխում է, որ օ րենս դի րը հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը պայ մա նա վո-
րել է դրա նում ո րոշ թե րու թյուն նե րի առ կա յու թյամբ, ո րոնք շտ կե լուց հե տո հայ ցա դի մու մը կր-
կին կա րող է ներ կա յաց վել դա տա րան: Այ սինքն՝ դա տա րա նը նման պայ ման նե րում նույն պես 
ստա նում է հայ ցա դի մում, ո րը կր կին է ներ կա յաց վել թե րու թյուն նե րը շտ կե լուց հե տո: Նշ վա-
ծից հետ ևում է, որ այն պա րա գա յում, ե րբ հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րո շու մից 
հե տո հայ ցա դի մու մը կր կին է ներ կա յաց վել, ա պա այդ դեպ քում ևս դա տա րա նը լի ա զոր ված 
է կա յաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 77-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա-
տես ված ո րո շումն ե րից որ ևէ մե կը: 

Սույն գոր ծի փաս տե րից հետ ևում է, որ Ար մեն Նա վո յա նի կող մից ներ կա յաց ված հայ-
ցա դի մու մը ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 10.08.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ վե րա դարձ վել է: Նշ-
ված դա տա կան ակ տը բո ղո քարկ վել է վե րաքն նու թյան կար գով: Վե րաքն նու թյան վա րույթն 
ա վարտ վե լուց հե տո հայ ցա դի մումն ու ղեկ ցա կան դի մու մով կր կին ներ կա յաց վել է դա տա-
րան: Դա տա րա նը, հիմն ա վո րե լով, որ հայ ցա դի մու մը չի կա րող հա մար վել կր կին ներ կա յաց-
ված, քա նի որ ներ կա յաց վել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 
5-րդ մա սով սահ ման ված տասն հին գօ րյա ժամկ ե տի խախտ մամբ, վե րա դարձ րել է ներ կա-
յաց ված դի մու մը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Դա տա րանն իր 10.11.2017 
թվա կա նի ո րոշ մամբ ան դրա դար ձել է Ար մեն Նա վո յա նի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի-
մու մը կր կին ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյա նը, վեր լու ծու թյուն ներ է կա տա րել հայ ցա դի-
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մու մը կր կին ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամկ ե տի վե րա բե րյալ, 
մինչ դեռ ո րո շու մը վեր նագ րել է « Դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» և վե րա դարձ րել է Ար մեն 
Նա վո յա նի կող մից ներ կա յաց ված դի մու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ևս մեկ ան գամ ը նդ գծել, որ հայ ցա դի մու մը 
կր կին ներ կա յաց վե լու պա րա գա յում դա տա րանն ի րա վա զոր է կա յաց նել ո րո շում այն վա-
րույթ ըն դու նե լու, վե րա դարձ նե լու, ըն դու նու մը մեր ժե լու կամ վե րա հաս ցե ագ րե լու վե րա բե-
րյալ: Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա րա նի կող մից կա յաց վող 
ո րո շումն ե րի է ու թյու նը կա րող է բա ցա հայտ վել մի այն դրա բո վան դա կու թյան ու սումն ա սի-
րու թյան ար դյուն քում: Մաս նա վո րա պես, հարկ է պար զել հար ցը, ո րի վե րա բե րյալ ո րո շում 
է կա յաց վել, շար ժա ռիթ նե րը, ո րոն ցով դա տա րա նը հան գել է հետ ևու թյուն նե րի` օ րենք նե րի 
և այլ ի րա վա կան ակ տե րի վկա յա կոչ մամբ, եզ րա հան գու մը քն նարկ վող հար ցի վե րա բե րյալ: 
Ը նդ ո րում, օ րենս դի րը որ պես դա տա կան ակ տի բո վան դա կային տարր չի սահ մա նել տվյալ 
դա տա կան ակ տի վեր տա ռու թյու նը, հետ ևա բար դրա առ կա յու թյու նը որ ևէ կերպ չի կա րող 
պայ մա նա վո րել դա տա կան ակ տի է ու թյու նը:

 Վե րոգ րյա լը վե րա բե րում է նաև նշ ված ակ տե րի բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյու նը ո րո-
շե լուն: Այլ կերպ ա սած՝ դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյու նը և ը ստ այդմ, ի 
թիվս այլ նի, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ-
ման ված ո րո շումն ե րի ցան կով նա խա տես ված լի նե լու հան գա ման քը նույն պես պետք է բա-
ցա հայտ վի՝ ել նե լով այդ ո րոշ ման ամ բող ջու թյու նից և ե լա կե տային հիմք ըն դու նե լով ո րոշ-
ման բո վան դա կու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Դա տա րա նի « Դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման բո-
վան դա կու թյան ու սումն ա սի րու թյան ար դյուն քում ար ձա նագ րում է, որ Դա տա րա նը, ը ստ 
է ու թյան, վե րա դարձ րել է ու ղեկ ցա կան դի մու մով կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը: Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի նման հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ Դա-
տա րա նը ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում ան դրա դար ձել է Ար մեն Նա վո յա նի կող մից 
ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը կր կին ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյա նը, վեր լու ծու թյուն ներ 
է կա տա րել հայ ցա դի մու մը կր կին ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված դա տա վա րա կան 
ժամկ ե տի վե րա բե րյալ: Հետ ևա բար նշ ված ո րո շու մը են թա կա է բո ղո քարկ ման՝ որ պես ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես-
ված դա տա կան ա կտ:

Ն ման պայ ման նե րում Դա տա րա նի « Դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» 10.11.2017 թվա-
կա նի ո րո շու մը վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա չլի նե լու հիմ քով վե րաքն-
նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լով՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կի րա ռել է սահ մա նա փա կում, 
ո րը կրում է խիստ ձևա կան բնույթ և ո րով խախտ վել է ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյու նը ձեռ-
նարկ վող մի ջո ցի և հե տապնդ վող նպա տա կի միջև, ին չը խա թա րում է ՀՀ Սահ մա նադ րու-
թյամբ և Կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված ան ձի՝ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի 
բուն է ու թյու նը: 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-րդ, 152-րդ, 163-րդ հոդ ված նե-
րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

 Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմն ա վո րումն ե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 153-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
11.12.2017 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը:

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

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ





ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ

ՀԱՏՈՐ XIII

Տպագրված է ԹԱՍԿ» ՍՊԸ տպարանում  
(Time to Print օպերատիվ տպագրության սրահ)

ՀՀ, ք. Երևան 0001, Խանջյան 15/55
Հեռ.՝ (+374) 10 547 656, 11 547 656, 99 547 656

Էլ. փոստ՝ info@task.am
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